
اإلثنين ٢6 ديسمبر ٢0٢٢العدد 800

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

المسرح  في  التطرف  قضايا 
أكاديمية دراسة  في  المصري 

في  شيكرن  ريتشارد 
فكرة  عن  خاص  حوار 

وتطورها األداء 

الشبابي..  للمسرح  الشيخ  شرم  مهرجان 
هادئة نار  على  النضج 
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05 فبراير 2018 26 ديسمبر 2022العدد 545 العدد 26800 ديسمبر 2022العدد 800

33 إعداد: أحمد زيدانمتابعات

مؤتمرا يعقد  جالل  خالد 
٢٠٢٣ خالل  ومبادراته  للمسرح  الفين  البيت  عروض  خطة  عن  لإلعالن 

ريفولي مسرح 
صالح خالد  الراحل  للفنان  األولى  دورته  يهدي 

الجنوب  لشباب  الدولى  المسرحى  المهرجان 
حسن  لمسابقة  الطويلة  القائمة  يعلن 
مسرحي نص  ألفضل  عطية 

إثراء  خطوات  من  جديدة  خطوة  يف 

ريفويل  مرسح  يستعد  مرص  ف  املرسح 

من  األوىل  الدورة  إلطالق  البلد  بوسط 

املخرج  برئاسة  ريفويل  مرسح  مهرجان 

الكبري حسام الدين صالح، واملهداة للفنان 

وتخليدا   له  تكرميا  صالح   خالد  الراحل 

لذكراه .

منشورا عيل  املهرجان  إدارة  أصدرت  وقد 

فيه  حددت  االجتامعي  التواصل  مواقع 

املهرجان،  ف  االشرتاك  ورشوط  قواعد 

موعد  آخر   2023 يناير   1 يوم  ليكون 

لتقديم العروض املشاركة يف املهرجان .

رشوط  املهرجان  إدارة  حددت   

تزيد  أال  كالتايل:  وهي  التقديم  وقواعد 

دقيقة   60 عن  الطويل  العرض  مدة 

دقيقة   30 عن  والديودراما  واملونودراما 

بدون  للعروض  املشاهدة  تتم  وسوف 

ديكور ومالبس .

جوائزه  عن  املهرجان  إدارة  أعلنت  كام 

األوىل  الجائزة  كالتايل،  جاءت  والتي 

وقيمتها 3000 أالف جنيه، الجائزة الثانية 

املرسح،  عيل  مجانية  تقدم  عرض  ليلة 

كام  1000جنيه،  وقيمتها  الثالثة  الجائزة 

يوجد جوائز فرديه أحسن مخرج وممثل 

ومالبس  واستعراضات  وديكور  وممثلة 

رجال  متيز  وشهاده  ومكياج  وموسيقي 

ونساء .

ريفويل  مرسح  من  االستامرة  سحب  يتم 

 10 حتي  مساء   5 من  يوميا  البلد  بوسط 

مساء، وسعر االستامرة 100 جنيه وتقدم 

فنيني  من  الفريق  بأسامء  كشف  بها 

ومساعدين وممثلني.

نهال أحمد

لشباب  الدوىل  املرسحى  املهرجان  إدارة  أعلنت 

عن  الهوارى  هيثم  الفنى  الناقد  برئاسة  الجنوب 

القامئة الطويلة للتأليف، والتي  تحمل اسم دكتور 

مبسابقات  مرسحي  نص  ألفضل  عطية  .حسن 

الدورة السابعة للمهرجان يف مارس 2023 

بكري  املرسحي  الكاتب  وقال 

إن  املهرجان:  مدير  الحميد  عبد 

النصوص املشاركة، يجب أن تكون 

واملوروثات  بالرتاث  عالقة  لها 

 10 اختيار  تم  وقد  الشعبية، 

نص   100 من  مرسحية  نصوص 

املسابقة  ىف  للمشاركة  تقدموا 

التأليف من مرص والدول العربية 

وهي

مصرية نصوص   5
من  عدد  بأكرب  مرص   تتقدم   

»الحياة   : وهي  نصوص   5 متثل  والتي  النصوص 

»الغرفة«،  طولون«،  »ابن  األخرى«،  الناحية  يف 

»سنابل القمح«، »قمر 14«.

خمس دول عربية

خمس  من  األخرى  نصوص  الخمسة  متثل  فيام 

الشوك«  »رقصة  وهي  مختلفة  عربية  دول 

من  التحية«  مع  املوقر  حرضة  »إىل  اليمن،  من 

املغرب،  من  العتمة«  من  الكويت، و»الخروج 

مايض  »أبو  األردن،  من  الطرقات«  عىل  »دماء 

حارض العرصي« من العراق. 

سيتم  التي  النصوص  أن  الحميد«:  »عبد  وأضاف 

ىف  طباعتها  سيتم  النهائية  املرحلة  يف  اختيارها 

أنحاء  كل  ىف  وتوزيعه  كتاب 

يتسنى  حتى  الجمهورية 

للفرق املرسحية تقديم نصوص 

عن  فضاًل  جديدة  مرسحية 

تكريم مؤلفيها ىف حفل الختام 

الدورة السابعة للمهرجان.

الدوىل  ُيقام املهرجان املرسحى 

الناقد  الجنوب برئاسة  لشباب 

رئيس  الهوارى  هيثم  الفنى 

وزارة  رعاية  وتحت  األفارقة،  املرسحيني  اتحاد 

الثقافة ومؤسسة مرص الخري، وتقام الدورة املقبلة 

وهي السابعة من  عمر املهرجان، واملقرر إقامتها 

مارس   12 إىل   7 من  الفرتة  قنا خالل  محافظة  ىف 

املقبل 2023.

همت مصطفى

نيفني  الدكتورة  األستاذة  رعاية  تحت 

املخرج  يعقد  الثقافة،  وزيرة  الكيالين 

اإلنتاج  شئون  قطاع  رئيس  جالل  خالد 

البيت  رئيس  بأعامل  والقائم  الثقايف، 

أكرب  املقبل،  األسبوع  للمرسح،  الفني 

لفرق  عروض  خطة  عن  لإلعالن  مؤمتر 

 ،2023 عام  خالل  للمرسح  الفني  البيت 

جديد..  عام   2023“ شعار  تحت  وذلك 

ومرسح جديد”.

هذا وقد تم اختيار املرسح القومي لعقد 

املرصية  املسارح  أعرق  بوصفه  املؤمتر 

الجديدة  الصحوة  منه  لتنطلق  العربية 

تدشينه  سيتم  الذي  املرصي  للمرسح 

العام املقبل.

الفني  البيت  فرق  مديري  املؤمتر  يحرض 

للمرسح وصناع العروض املرسحية الذين 

يشاركون  التي  العروض  عن  سيتحدثون 

جانب  إىل  املرسحيني  كبار  مبشاركة  فيها، 

النقاد  من  ولفيف  املبدعني  شباب 

املرسحية  بالحركة  واملهتمني  واإلعالميني 

يف مرص.

كل  تقديم  املؤمتر  يشهد  أن  املقرر  ومن 

جانب  إىل  عنه،  مخترصة  ونبذة  عرض 

اإلعالن عن الفرقة املرسحية التي ستتوىل 

إنتاجه
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4 متابعات

٢٠٢٢ عام  حصاد 
صليحة نهاد  مسرح  وفعاليات  ألنشطة 

الفنون   أكادميية  رئيس  جبارة  غادة  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت 

قدم  صدقي،   فؤاد  محمود  الديكور  ومصمم  املخرج  وإرشاف 

مرسح د. نهاد صليحه حصاد أنشطته لعام 2022 .

مراحل  وبدأ  نوفمرب 2021  املرسح يف  افتتاح  بداية من  العام  بدأ 

وهيكلة  فنية  تجهيزات  من  تبقى  ما  واستالم  التجريبية  التشغيل 

الفعلية  الفنية   وفعالياته  أنشطته  بدأ  والذي  مؤقتة.  ادارية 

يف  صليحة«   نهاد   « املرسح  استطاع  والذي   2022 يونيو  شهر  يف 

وأن  املرصية  املسارح  خارطة  عىل  نفسه  يضع  أن  أشهر   6 خالل 

الفرق املستقلة  الفنون والغري من  أكادميية  يقدم خدماته ملجتمع 

والخاصة،  الحكومية  الثقافية  املؤسسات  مع  والتعاون  والجامعية 

نهاد  مرسح  عىل  قدمت  التي  والفعاليات  األنشطة  أهم  وكانت 

صليحة خالل تلك الفرتة : 

التعاون مع املؤسسات الثقافية منها »التعاون مع هيئة فولربايت 

برامج  إنتاج  يف  للسينام  القومي  املركز  و  فنية،  ورش  تقديم  ىف 

واستضافة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  مع  التعاون  فنية،و 

املهرجان الختامي لفرق االقاليم والتجارب النوعية التابعني  للهيئة 

من  األداء  فنون  مهرجان  استضافة  و   ، الثقافة  لقصور  العامة 

تنظيم املعهد العايل للفنون  الشعبية، والتعاون مع إدارة مهرجان 

نوادي  التجريبي واستضافة  احد عروض  الدويل للمرسح  القاهرة 

الجامعي،  للمرسح  الدويل  القاهرة  ملتقى  استضافة  و  املهرجان، 

للميكروتياترو،  الثالث  الدويل  امللتقى  استضافة  إىل  باإلضافة 

الخري،  مرص  مؤسسة  مثل  الخريية  املؤسسات  مع  التعاون  وأيضا 

واملركز  الكورى،  الثقايف  املركز  مثل  الثقافية  املراكز  مع  التعاون  و 

األكادميي للثقافة والفنون سيد درويش .

المسرحية األنشطة 
النشاط املرسحي كان من خالل استضافة  العام يف  أما عن حصاد 

املستقلة  املرسحية  للفرق  عرض  ليلة   50 من  ألكرث  املرسح 

والجامعية والحكومية، مثل:-  مرسحية  )الرجل الذى أكله الورق( 

مؤنث  ضلع   « مرسحية  و  مستقلة،  فرق  الحرضي  محمد  إخراج 

مصطفى  إخراج  )البؤساء(  مرسحية  و  راجي،  أحمد  »اخراج  سامل 

فرق  عالء  أحمد  إخراج  )صلة(  ومرسحية  جامعية،  فرق  جراتيس 

تقديم  محمد  الله  عبد  إخراج  يطري(  )باظ  مرسحية  و  جامعية، 

اميان  إخراج  الكروان(  )دعاء  مرسحية  و  الفنون،  أكادميية  طالب 

 ) الهدية   ( و مرسحية  الثقافة،  لقصور  العامة  للهيئة  التابع  سمري 

إخراج عالء الوكيل منتخب فريق أكادميية الفنون  للمرسح الغنايئ 

وغريها من العروض املرسحية. كام تم تقديم عرض مرسحي »نتاج 

ورشة التعبري الحريك »إخراج الفنانة األمريكية هنا جاف، باإلضافة 

إىل تقديم )كوميديا تفاعلية( للكوميديان عمر الجمل. 

املسابقات واملهرجانات

تنظيم  ك«  للمهرجانات  باإلضافة  مسابقات  عدة  العام  شمل  كام 

ومنح  الثقافة  بوزارة  مرة  ألول  كوميدى(  اب  )استاند  مسابقة 

جوائز مالية قيمة للفائزين، وقد إشرتك بها 28 متسابق، باإلضافة 

جراوند(  األندر  لفرق  موسيقى  باند  )أفضل  مسابقة  تنظيم   إىل 

ألول مرة بأكادميية الفنون بجوائز مالية قيمة والتي  اشرتك بها 12 

فريق موسيقى وغنايئ، باإلضافة إىل افتتاح وختام مهرجان القراءة 

املعهد  عميد  حسن  نبيلة  الدكتورة  برئاسة  للمتخصصني  املرسحية 

العايل للفنون املرسحية باإلسكندرية ،  ومدير املهرجان لورا عباس، 

 ، سلطان  مصطفى  الدكتور  األستاذ  من:  املكونة  التحكيم  لجنة  و 

والدكتورة .جيهان فاروق ، والكاتب والناقد املرسحي الدكتور يارس 

عالم .

الحفالت املوسيقية والغنائية

والغنائية  املوسيقية  الحفالت  العام  فعاليات  اهم  من  كان  كام 

حيث استضاف املرسح العديد من الفرق املوسيقية والغنائية منها 

كاريزما«،  وفرقة«  وفرقتها،  حسن  أمنية  و  نور«،  »عمدان  فرقة 

فرقة  و   ، كردان  فرقة  و  براس ساوند«،  وفرقة«  فرقة »دوشة«،  و 

 « الشعبية  للفنون  هاليل  »صفا  حفلة  إىل  باالضافة   ،« »كرييتيف 

للفنون  بحفل  نهاية  والغنائية،  املوسيقية  الحفالت  من  وغريها   ،

الشعبية ) فرقة بدويست (.

الندوات والورش

  « العام:  خالل  والثقافية  الفنية  والورش  الندوات  أهم  من  وكان 

وورشة   ،) االيد  قد  عىل  ومشاريع  أفكار   ( بعنوان  ندوة  تنظيم 

الرسم  وورشة  جاف،  هنا  األمريكية  للمخرجة  الحريك(  )التعبري 

لألطفال ، باإلضافة إىل ورشة صناعة الحىل للكبار ولألطفال. 

كام كان من ضمن أنشطة العام نشاط امليديا والذي اشتمل عىل: 

إنتاج )برنامج بوووم( وهو برنامج كوميدي ساخر ينتقد اإلشاعات 

والخرافات املوروثة ىف حياة املواطنني، من خالل تقديم إسكتشات 

كام  الحقيقة،  املشاهد  وتعريف  اإلشاعة،  أصل  وتتبع  لقاءات  او 

التواصل  الربنامج، وعرضها عىل منصات  تم تصوير 6 حلقات من 

وهو   ) متعرفش؟  أنت  برنامج   ( إنتاج  إىل  باإلضافة  االجتامعي 

قد  معلومات  عىل  املشاهد  تعريف  إىل  يهدف  تثقيفي  برنامج 

تكون جديدة عىل املشاهدين، وتم تصوير 22 حلقة من الربنامج،  

وعرضها عىل منصات التواصل االجتامعي، إضافة إىل ذلك تم إنتاج 

)برنامج هاند كرافت( ويهدف الربنامج لتقديم املواهب الفنية ىف 

تتم  التي  الفنية  األعامل  وميكنج  التشكييل  والفن  الديكور  مجال 

التواص  منصات  عىل  وعرضها  حلقات   10 تجهيز  وتم  باملرسح، 

االجتامعي.

السوشيال ميديا

وهم  ميديا  السوشيال  عىل  الكرتونية  صفحات  إنشاء  تم  كام 

كالتايل:- 

 ) صليحة  نهاد  مرسح   ( باسم  بوك  الفيس  عىل  املرسح  صفحة 

املرسح  وصفحة  متابع،   23000 للصفحة  املتابعني  عدد  ويبلغ 

الثانية عىل الفيس بوك باسم )ميديا أكادميي مرسح  نهاد صليحة 

قناة عىل  إنشاء  تم  متابع، كام  للصفحة 11000  املتابعني  (  عدد 

 16500 املتابعني  وعدد   ) صليحة  نهاد  مرسح   ( باسم  اليوتيوب 

متابع.

األهداف التي تم تحقيقها

بناء   « العام:  خالل  تحقيقها  تم  التي  األهداف  أهم  من  وكان 

الفنية  الفعاليات  من  العديد  إقامة   « للمرسح،  قاعدة جامهريية 

واملؤسسات  الفنية  الفرق  بني  املرسح  اسم  إنتشار  والثقافية«، 

التجهيزات  الحكومية والخاصة، و تجهيز املرسح بأحدث  الثقافية 

الفنية  الفرق  من  العديد  تأسيس  و   ،) الثانية  املرحلة   ( الفنية 

والفعاليات  املسابقات  من  العديد  تأسيس  باملرسح،   الخاصة 

الخاصة باملرسح، باإلضافة إىل إنشاء موقع إلكرتوين للمرسح.

املكشوف«   املرسح   « صليحة  نهاد  مرسح  أن  بالذكر  جدير 

برعاية   2021 نوفمرب  يف  افتتاحه  تم  قد  كان  الفنون  بأكادميية 

بناءه  استغرق  والذي  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  وتوجيهات 

وتجهيزه حوايل  الستة أشهر.

 واملرسح املكشوف »مرسح د. نهاد صليحة » من تصميم وإرشاف 

أبناء  أحد  صدقي،  فؤاد  الديكور محمود  ومهندس  للدكتور  فني 

مدير  وحاليا  الفنون،  بأكادميية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد 

مرسح نهاد صليحة. 

سامية سيد
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55 متابعات

الدين عالء 
الشيخ شرم  مدارس  فى  مارده  يطلق  مرة  ألول 

 « الدين  »عالء  املرسحي  العرض  شارك 

بالدورة  سلوفاكيا  من  “ريناتا”  ألكادميية 

الدويل  الشيخ  رشم  ملهرجان  السابعة 

مازن  املخرج  برئاسة  الشبايب  للمرسح 

الغرباوي

وبإرشاف  “ريناتا”  أكادميية   إنتاج  والعرض 

برئاسة  والرياضة  للفنون   « جايا   « مؤسسة 

والعرض ضمن  منجي  فارس  واملخرج  الفنان 

باملهرجان   تشارك  التى  الرشفية  العروض 

“عالء  الشهرية  القصة  حول  أحداثه  ،وتدور 

محبب  إستعرايض  موسيقي  إطار  ىف  الدين” 

مبحافظة  مدرسة  من  أكرث  ىف  العرض  ،وقدم 

من  العديد  العرض  ،ويطرح  الشيخ  رشم 

وتقبل  والخري  الصدق  ،ومنها  املهمة  القيم 

اآلخر والحب والتعاون ،وقد شارك العرض ىف 

العرض متثيل  أكرث من مهرجان دويل ومحيل 

مجموعة من األطفال وهم طالب األكادميية 

لوتيسيا،   ، ميال   ، فيكتوريا  متارا،   ، : ايال 

تريزا،  ايلتسكا،   ، اميا  أريان،  مونيكا،  مارتني، 

برونيكا،   ، لوتسيا  برونيكا،  جراتا،   ، اسرت 

الكسندرا، سارة ، ستيال ، سابينا، ايال، متارا ، 

اندر يا، ادريانا، اوليفيا، لويزا، صوفيا مديرة 

األكادميية ريناتا الكيوجراف كاترينا، ادرينا

مؤسسة  رئيس  منجي  فارس  املخرج  قال 

املرسح  ىف  بدايته  عن  للفنون   « »جايا 

أوروبا من خالل مرسحية  :بدأت املرسح ىف 

ذلك  بعد  انطلقت  ثم   « القراصنة  »قرصان 

منها  الدرامية  األعامل  من  العديد  وقدمت 

قناة  عىل  عرض  والذي   « »الرا  مسلسل 

»اليس يب يس » ثم قدمت فيلاًم مع املخرج 

خوض  عىل  شجعني  من  وهو  فريبك  ديفيد 

جمعية  تأسيس  ىف  ،وفكرت  التمثيل  تجربة 

املواهب  الكتشاف  مؤسسة  مبثابة  لتكون 

تزخر  مرص  أن  وخاصة  اإلبداعية  والطاقات 

عليها  يسلط  ال  ؛ولكن  املتميزة  باملواهب 

األضواء  والوتنال حقها من التسويق الجيد ؛ 

لذلك كان من الرضوي تقديم هذه املواهب 

وأسم  أوروبا  ىف  مهرجانات  ،وإقامة  للعامل 

ىف  ،ونهتم  األرضية  القرى  أم  يعني  “جايا” 

الخاصة  اإلحتياجات  لذوي  “جايا”  مؤسسة 

السابعة  الدورة  وقدمنا خالل  األعاقه  وذوي 

»ريناتا«  أكادميية  من   « الدين  »عالء  عرض 

وهو  عاماً   18-  7 سن  من  أطفال  ويقدمه 

عرض غنايئ إستعرايض من سلوفاكيا ،وحقق 

إقباال جامهرييا كبرياً وقدم ىف أكرث من دولة 

ما تطلب  تقدم دور رجل وهو  أنها  وخاصة 

من  العديد  ومشاهدة  مكثفة  تدريبات 

املرسحيات واألفالم ،

دور  يلعب  والذي  أريان  أعرب  بينام 

شخصية  بتقديم  سعادته  عن  »الراوي« 

ويتفاعل  الجمهور  مع  يتحدث  الذي  الراوي 

فيام   ، لألحداث  تشويقاً  ويحدث  معهم 

ىف  الجن  دور  لعبت  والتي   « »نيال  أكدت 

بأداء هذه الشخصية  العرض عىل استمتاعها 

قدرة  ولديها  خيالية  شخصية  أنها  وخاصة 

عىل تحقيق أحالم العامة وهو أكرث ما جذبها 

ىف الشخصية .

يذكر أن دورة هذا العام من املهرجان تحمل 

اسم الفنان الكبري نبيل األلفي، وكانت دولة 

العراق ضيفا رشفيا للدورة السابعة، ويرتأس 

سميحة  القديرة  الفنانة  رشفيا  املهرجان 

أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان 

املهرجان  ورئيس  صبحي،  محمد  والنجم 

الدكتورة  ويديره  الغرباوي،  مازن  املخرج 

وزيرة  رعاية  تحت  وأقيم  البستاوى  انجي 

الثقافة الدكتورة نيفني الكيالين، واللواء أركان 

حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

رنا رأفت 

إيطاليا وفرنسا وكرواتيا .

السيدة  األكادميية  مديرة  أوضحت  فيام 

ترسيخ  إىل  يهدف  العرض  أن  »ريناتا« 

ترابط  ومنها  املختلفة  القيم  من  مجموعة 

الشعوب ونبذ فكرة التعصب وأبطال العرض 

إختيارهم  وقع  وقد  األكادميية  طالب  هم 

عىل الطالب الذين يتناسبون مع الشخصيات 

إىل  مشريه  والتمثييل  الشكيل  املستوي  عىل 

العامل  عىل  جديدة  الدين«  »عالء  قصة  أن  

موضحه  قبل  من  تقدميها  يتم  ومل  الغريب 

قصص  بتقديم  األكادميية  ىف  اهتاممهم 

الرتاث العريب ملا تحويه من قيم مختلفة كام 

مهرجان  ىف  باملشاركة  سعادتها  عن  أعربت 

رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب

دور  تلعب  والتي  متارا  أعربت  فيام 

هذه  بتقديم  سعادتها  عن  »ياسمني« 

عالء  تربط  التي  الحب  وبقصة  الشخصية 

الدين وياسمني ومحاربتهم لجعفر  موضحه 

من  لتتمكن  مكثفة  بتدريبات  قامت  أنها 

متنوعة  شخصيات  تقديم  متمنيه  أدائها 

واختالف  متيز  عىل  أكدت  كام   ، ومختلفة 

الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  فعاليات 

للمرسح الشبايب .

شخصية  تعلب  والتي  »إيال«  ذكرت  بينام 

هذه  بتقديم  سعيدة  أنها   « الدين  »عالء 

بالنسبة لها  الشخصية التى متثل تحدياً كبرياً 
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يتنافسون   عرضا   1٣
٢٠٢٢ المنصورة  جامعة  مهرجان  في 

اختتمت فعاليات املهرجان املرسحي بجامعة املنصورة للفصل 

الدرايس األول، للعام الدرايس 2023/2022 )املهرجان الطاليب( 

17ديسمرب،  حتى   11 من  الفرتة  يف  عروضه  قدمت  والذي 

الرؤى  يف  الكبري  بالتنوع  ميتازون  مرسحًيا،  عرًضا   13 مبشاركة 

التحكيم  لجنة  أعلنت  املهرجان  ختام  حفل  ويف  واملوضوعات، 

الكليات  عمداء  من  العديد  املهرجان يف حضور  وجوائز  نتائج 

املشاركة باملهرجان واألساتذة بالجامعة ومسئويل النشاط الفني 

بالكليات وإدارة الجامعة، وأعضاء الفرق املرسحية بالعديد من 

الكليات.

 

التحكيم  لجنة 
وتشكلت لجنة تحكيم مهرجان جامعة املنصورة املرسحي، من 

باملعهد  واإلخراج  التمثيل  أستاذ  حسني  عالء  دكتور.  الفنان 

أستاذ  د. أحمد شوقي مرعي،  الفنان  للفنون املرسحية،  العايل 

والصحفي  والناقد  املرسحية،  للفنون  العايل  باملعهد  الديكور 

املرسح  قسم  رئيس  ونائب  تحرير  رئيس  نائب  صادق  باسم 

باألهرام. 

المهرجان جوائز 
شهادات  يف  املرسحي  املنصورة  جامعة  مهرجان  جوائز  متثلت 

العرض  عنارص  مفردات  لجميع  األوىل  الثالث  واملراكز  التميز 

املرسحي وكانت كالتايل:

شهادات التقدير

التميز يف التمثيل

إيساف  الطفل  إىل:  التمثيل  يف  التميز  شهادات  اللجنة  منحت 

»كفر  عرض  يف  مشاركتهام  عن  الرفاعي  نوران  والطفلة  نبيل، 

عبد  حسن،  سعاد  هاشم،  ومحمد  البيطري،  للطب  عسكر« 

للتمريض،  بجامليون«  »السيد  يف  أدوراهم  عن  أحمد  الهادي 

محمد  للحقوق،  دوران«  »شارع  عرض  عن  دويب  ومحمد 

مجدي عن دور »فأر التجارب« للرتبية، حسام عبد الرؤف عن 

دوره يف عرض »حرب باعة الصافرات« للحاسبات واملعلومات، 

وعيل عبد الرحمن عن دور »عامل البنسيون« لكلية الهندسة، 

عيل سامح عن دور »تاجر يونيكرز« لطب األسنان.

الباقية«  »حياتك  يف  الغناء  عن  عطية  لعنان  التميز  ومنح 

عن  الزيني  ومحمود  الديكور  عن  السنويس  ومجدي  لآلداب، 

إىل  والتميز  للحقوق،  دوران«  »شارع  لعرض  الديكور  تنفيذ 

للحاسبات،  الصافرات  باعة  »حرب  ديكور  عن  محرم  ياسمينا 

ومحمد عيىس عن إخراج »ساب صفر« للرتبية. 

الخاصة التحكيم  لجنة  جائزة 
فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة املخرج خالد عبد السالم عن 

أداء  أفضل  فيام ذهبت جائزة  للحقوق  دوران«  عرض »شارع 

جامعي إىل عرض »البنسيون« للهندسة.

واأللحان  األشعار  جائزة 
عن  أحمد  حازم  املرسحية  األشعار  يف  األول  باملركز  فاز 

الثاين  باملركز  رجب،  وأحمد  للصيدلة،  تويست«  »أوليفر 

أسامة  محمد  الثالث  واملركز  للهندسة،  »البنسيون«  عن 

يف  األول  املركز  حصد  فيام  لآلداب،  الباقية«  »حياتك  عن 

للصيدلة  »أوليفر«  عريض  موسيقى  عن  هجرس  زياد  األلحان 

عن  أسامة  محمد  الثاين  باملركز  وفاز  للهندسة،  و»البنسيون« 

»حياتك الباقية« لآلداب، وحصد املركز الثالث أحمد إمام عن 

»أوركسرتا القدر« للتجارة.

واألزياء الديكور 
»حياتك  عن  رفعت  مالك  األول  باملركز  فاز  الديكور  ويف 

الباقية« لآلداب، وحصد محمد طلعت املركز الثاين عن عريض 

للزراعة  املطر«  تحت  مثقوب  و»حذاء  للهندسة،  »البنسيون« 

واملركز الثالث فاز به أحمد جامل عن »أوليفر« للصيدلة. 

عرض  عن  سعد  محمد  األول  باملركز  فاز  األزياء  مجال  ويف 

مصطفى  الثاين  واملركز  للحاسبات،  الصافرات«  باعة  »حرب 

سيف  الثالث  املركز  وحصدا  للصيدلة،  »أوليفر«  عن  إبراهيم 

خالد ورنيم مصطفى عن »سالب صفر« للرتبية.

والماكياج  اإلضاءة 
ويف مجال اإلضاءة فاز باملركز األول إسالم أبو عرب عن عريض 

حازم  الثاين  املركز  وحصد  بجامليون«،  و»السيد  »بانوبتيكون« 

حصد  فيام  تويست«  و»أوليفر  »البنسيون«  عريض  عن  أحمد 

تحت  مثقوب  »حذاء  عرض  عن  طارق  أحمد  الثالث  املركز 

املطر« للزراعة.

ومنة  حسن  سعاد  األول  املركز  حصدت  املاكياج  جوائز  ويف 

الثاين ذهب  واملركز  للتمريض،  »السيد بجامليون«  العايق عن 

للرتبية،  صفر«  »سالب  عن  الرشبيني  وسمر  معاطي  منة  إىل 

تويست«  »أوليفر  عن  إبراهيم  الثالث مصطفى  املركز  وحصد 

للصيدلة.

االستعراضات تصميم  جوائز 
يف تصميم االستعراضات حصد محمد السييس املركز األول، عن 

أنس  الثاين  باملركز  وفاز  بجامليون«،  و»السيد  »أوليفر«  عريض 

الثالث  باملركز  وفاز  للرتبية،  صفر«  »سالب  عن  العظيم  عبد 

أحمد مجدي عن »حذاء مثقوب تحت املطر« للزراعة.

والبانفلت الدعايا  تصميم 
إسالم  األول  املركز  والبانفلت حصد  العرض  دعايا  تصميم  ويف 

عثامن  الرحمن  عبد  والثاين  للعلوم،  »بانوبتيكون«  عن  هالل 

حسام  بني  مناصفة  والثالث/  للهندسة،  »البنسيون«  عن 

الفرايش«  وباعة  الصافرات  باعة  »حرب  عن  الرؤوف  عبد 

للحاسبات، وجون رؤوف عن »مسافر بال متاع« للطب.

للطالبات  / التمثيل  مراكز 
ويف جوائز التمثيل فتيات/ دور أول حصدت املركز األول هيام 

رساج عن دورها يف »بانوبتيكون« للعلوم، وفازت باملركز الثاين 

مناصفة  الثالث/  واملركز  للصيدلة،  »أوليفر«  عن  الطرابييل  رنا 

متاع«  بال  »مسافر  يف  دورها  عن  الطرابييل  ميار  إىل  ذهب 

عرض  أفضل  للصيدلة  تويست«  »أوليفر 
األولى  المراكز  ويحصد  
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للطب ودانة فوزي من »حذاء مثقوب تحت املطر« للزراعة. 

الخويل  نهى  األول  املركز  ثان/فتيات، حصدت  دور  جائزة  ويف 

بني  مناصفة  الثاين/  واملركز  للعلوم  عرض»بانوبتيكون«  من 

من  الرشقاوي  وشذى  تويست«  »أوليفر  من  عادل،  إرساء 

عن  الرشقاوي  شيامء  الثالث  واملركز  للرتبية،  صفر«  »سالب 

دورها يف »حذاء مثقوب تحت املطر« للزراعة. 

األول  املركز  حصدت  ثالث،  دور  فتيات/  التمثيل  جوائز  ويف 

آيات عادل من »بانوبتيكون« للعلوم، وفازت باملركز الثاين نور 

لنور  مناصفة  الثالث/  واملركز  متاع«،  بال  »مسافر  عن  مجدي 

مشعل عن دورها يف »أوركسرتا القدر« للتجارة، وندا الغيداوي 

عن »مسافر بال متاع« للطب.

للطالب التمثيل/  مراكز 
املركز األول فارس  التمثيل شباب/ دور أول، حصد  ويف جوائز 

الثاين  واملركز  للتمريض،  بجامليون«  »السيد  عرض  من  وائل 

واملركز  للزراعة،  املطر«  تحت  مثقوب  من»حذاء  لطفي  ماجد 

»بانوبتيكون«  عرض  من  شينسة  يوسف  بني  مناصفة  الثالث/ 

للعلوم، ونور الدين زيك عن »أوليفر« للصيدلة.

ويف جوائز التمثيل شباب/ دور ثان، حصد املركز األول محمد 

الثاين/  للزراعة واملركز  املطر«  صالح عن »حذاء مثقوب تحت 

وعزمي  للعلوم،  »بانوبتيكون«  عن  فارس  عمر  بني  مناصفة 

بني  مناصفة  الثالث/  واملركز  للرتبية،  »سالب صفر«  عبده عن 

من  فياض  وكريم  للهندسة،  »البنسيون«  من  األسود  مصطفى 

»أوليفر تويست للصيدلة.

ويف جوائز التمثيل شباب/ دور ثالث، حصد املركز األول محمد 

عمر  الثاين  املركز  البيطري،  للطب  عسكر«  »كفر  عن  درويش 

الثالث/  املركز  وحصد  للتجارة،  القدر«  »أوركسرتا  عن  الجبايل 

مناصفة بني أحمد الهمرشي عن »البنسيون« للهندسة، ومحمد 

مجدي عن دور »إدوارد« يف »سالب صفر« للرتبية. 

اإلخراج  جوائز 
»أوليفر  عن  أحمد  حازم  منفرًدا،  اإلخراج  يف  األول  باملركز  فاز 

تويست« للصيدلة، وحصدا املركز الثاين/ مناصفة محمد هالل 

»حذاء  عن  طنطاوي  ومحمود  للعلوم،  »بانوبتيكون«  عن 

/مناصفة  الثالث،  باملركز  وفاز  للزراعة،  املطر«  تحت  مثقوب 

أيًضا بني محمد حسن عن »السيد بجامليون« للتمريض، وعبد 

الله عزمي عن »البنسيون« للهندسة.

المهرجان  عروض  مراكز 
»أوليفر  األول  باملركز  فاز  العروض،  مراكز  جوائز  ويف 

تشارلز  رائعة  عن  الصيدلة  كلية  مرسح  لفريق  تويست« 

الثاين  باملركز  وفاز  حازم،  أحمد  وإخراج  دراماتورج  ديكنز، 

الثالث  والعرض  هالل،  محمد  إخراج  و  تأليف  »بانوبتيكون« 

»حذاء مثقوب تحت املطر« دراماتورج محمد السوري إخراج 

محمود طنطاوي، والرابع »السيد بجامليون« للتمريض تأليف 

خانثو جراو، دراماتورج عبد الله املداح وإخراج محمد حسن، 

كتبها  عوض  أحمد  تأليف  للهندسة،  »البنسيون«  والخامس 

السادس  عزمي،  الله  عبد  إخراج  إبراهيم،  عوض  للمرسح 

إخراج محمد  تأليف مصطفى طلعت،  للرتبية،  »سالب صفر« 

عبد  خالد  إخراج  للحقوق  دوران«  »شارع  السابع  عيىس، 

السالم، واملركز الثامن لعرض »مسافر بال متاع« للطب، إخراج 

أحمد العمويش، التاسع »حرب باعة الصافرات وباعة الفرايش« 

تأليف عزيز ينسن، ترجمة فاروق مصطفى إعداد محمد فرج، 

»أوركسرتا  والعارش  واملعلومات،  للحاسبات  أمين شهاب  إخراج 

وإخراج  دراماتورج  املداح  الله  عبد  تأليف  للتجارة  القدر« 

تأليف  لآلداب  الباقية«  »حياتك  الحادي عرش  سليامن،  محمد 

»كفر  لعرض  عرش  الثاين  واملركز  غبايش،  صربي  أحمد  وإخراج 

تأليف  العجوز،  السيدة  زيارة  عن  البيطري  للطب  عسكر« 

لطب  يونكرز«  »تاجر  عرش  الثالث  عسكر،  محمد  وإخراج 

عادل  وإخراج  دراماتورج  وايلدر،  ثورنتون  تأليف  األسنان 

العراقي.

التحكيم لجنة  توصيات  مالحظات 
التالية  والتوصيات  مبالحظاتها  تتقدم  أن  التحكيم  لجنة  ورأت 

الدرايس األول لعام  باملهرجان املرسحي للفصل  لكل املشاركني 

:2023 /2022

املرسحي  العرض  عنارص  من  كثري  يف  الطالبية  املشاركة  ضعف 

وخاصًة يف اإلخراج، وذلك يتعارض مع فلسفة املهرجان حيث 

الالئحة عىل منح جوائز اإلخراج للطالب فقط؛ مام مثل  تنص 

عائًقا أمام تنفيذه لصعوبة تحقيق العدالة بني املخرج الطالب 

واحد  طالب  بها  شارك  املسابقة  أن  خاصًة  املحرتف،  واملخرج 

اللجنة  رأت  لذلك  الكليات؛  كافة  مستوي  عىل  كمخرج  فقط 

أن يخضع الجميع للتقييم مع مراعاة أخطاء البدايات وضعف 

الخربة اإلخراجية للمخرج الطالب.

وأوصت اللجنة بأن يكون مهرجان املرسح يف الفصل الدرايس 

االحرتافية حيث ميكن  للعروض  مهرجاًنا  املقبلة  لألعوام  األول 

التمثيل_  _باستثناء  الخارج  من  فنية  بعنارص  االستعانة  فيها 

الطالب  بتدريب عدد من  _املحرتف_  املخرج  يقوم  أن  برشط 

ومحمد  منفردا..  مخرج  أفضل  الصيدلة  عرض  عن  أحمد  حازم 
بالمناصفة الثاني  المركز  في  طنطاوي  ومحمود  هالل 
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الطالب  من  آخر  عدد  ودمج  اإلخراج،  يف  املساعدة  عيل 

الفصل  أما  املرسحي،  العرض  عنارص  باقي  يف  للمساعدة 

يقوم  وفيها  الذاتية،  للعروض  تخصيصه  فيتم  الثاين  الدرايس 

تدخل  دون  الياء  إىل  األلف  من  العرض  عنارص  بكافة  الطالب 

خارجي، ويتقدم فيها الطالب الذين تم تدريبهم عيل اإلخراج 

يف الفصل الدرايس األول، وذلك ملنح الفرصة ألكرب عدد ممكن 

من الطالب لخوض تجارب اإلخراج وتصميم الديكور واإلضاءة 

واملوسيقي وما إىل ذلك من عنارص العرض؛ ليتحقق مبدأ خلق 

أجيال جديدة قادرة عىل اإلبداع الخالق.

إذا تحقق ما سبق ميكن السامح للمخرجني الجدد أن يشاركوا 

الستكامل  االحرتافية،  العروض  مسابقة  ضمن  التايل  العام  يف 

توفر  إخراجيه  تجارب  من  خاضوه  أن  سبق  ما  عىل  البناء 

املرة  هذه  أنهم  خاصًة  املتنوعة  اإلخراجية  الرؤي  خربة  لهم 

يحقق  مام  املحرتفني  املخرجني  مع  جنب  إىل  جنًبا  سيشاركون 

مبدأ االحتكاك املبارش والتعلم بالتجربة واملامرسة واملالحظة.

الحظت اللجنة استعانة الفرق بامليكروفونات الالسلكية الذاتية 

عائًقا  صنع  مام  املرسح؛  خشبة  يف  املعلقة  امليكروفونات  مع 

من  امليكروفونات  تلك  تخلقه  ملا  والجمهور،  املمثل  بني  كبريًا 

الطبيعي  بالصوت  اإلحساس  عن  متاًما  بعيد  مصطنع  صوت 

اإلنساين  التواصل  حالة  تخلق  تفاصيل  من  ميلكه  وما  للمثل 

تلك  به  تسببت  ما  إىل  باإلضافة  الجمهور،   مع  الطبيعي 

باالكتفاء  اللجنة  تويص  ولذلك  تشويش،  من  امليكروفونات 

عىل  املمثل  وتدريب  املرسح  يف  املعلقة  بامليكروفونات 

مع  يتناسب  مبا  وهبوًطا  صعوًدا  الطبيعي  صوته  استخدام 

املواقف الدرامية املختلفة لكل شخصية.

العروض،  يف  املوسيقي  بتوظيف  الوعي  غياب  اللجنة  الحظت 

سواء يف حالة تبطني الحوار أو التعبري عن حاالت درامية تعرب 

العروض  أغلب  كانت  فقد  تحريكه  تساهم يف  أو  الحدث  عن 

ذلك  ويعد  املمثلني  أصوات  من  أعيل  بها  املوسيقي  صوت 

لذلك  امليكروفونات،  من  نوعني  استخدام  سلبيات  من  أيًضا 

تويص اللجنة مبراعاة تلك النقطة وعدم تبطني الحوار بأغنيات 

يتعارض فيها صوت املغني مع صوت املمثل خالل الحوار.

الرسالة توصيل 
الحظت اللجنة عدم قدرة بعض املخرجني عىل توصيل الرسالة 

الدرامي  اإلعداد  ضعف  نتيجة  املرسحي  العرض  من  املرجوة 

األعامل  تقديم  مبحاولة  اللجنة  أوصت  لذلك  بعينها،  لنصوص 

مهمة  وتلك  مبضمونها،  اإلخالل  دون  الكّتاب  لكبار  املؤلفة 

أساسية من مهام املخرج.

الحظت اللجنة وقوع كثري من املمثلني يف فخ األداء املبالغ فيه 

والصوت الصاخب طوال مدة العرض باعتبار أن هذا هو األداء 

نقص  يؤكد  ما  وهو  وحدتها،  االنفعاالت  تصاعد  عن  املعرب 

الكثري  فاملمثل ميلك  املمثلني؛  لدي  املفاهيم  التدريب وتداخل 

وتوظيف  انفعاالته  عن  بها  التعبري  ميكنه  التي  األدوات  من 

صوته مبا ال يرضه ومبا يخدم الحاالت الدرامية املختلفة.

لوحظ الرتاجع البالغ يف اإللقاء وضبط اللغة العربية الفصحى 

حضور  من  البد  لذلك  النحوي؛  والتشكيل  الحروف  ومخارج 

ونطقه  املمثل  لغة  وتعديل  الربوفات  لكافة  اللغوي  امُلراجع 

خطأ  ألن  فقط  لغوًيا  النص  بضبط  االكتفاء  وعدم  بأول،  أواًل 

التشكيل يتسبب يف التباس املعاين وتغيريها.

والمصطلحات المفاهيم  تداخل 
الخاصة  املصطلحات  تداخل كثريًا من مفاهيم  اللجنة  الحظت 

الديكور  ليست  مثاًل  فالسينوغرافيا  املرسحي،  العرض  بعنارص 

أو األزياء فقط؛ بل هو مصطلح أشمل وأعم؛ وبناًء عىل ذلك 

مع  يتعارض  ومبا  الدعاية  كتابة  يف  الخلط  هذا  وجود  لوحظ 

برضورة  أوصت  لذلك  املهرجان،  الئحة  يف  الجوائز  مسميات 

لتسهيل  املسميات بشكل دقيق ومنضبط  بكتابة  الفرق  التزام 

عمل لجان التحكيم وتحقيق العدالة بني الجميع.

مسارح  تأهيل  إعادة  التوصيات..  أبرز 
وورش  الجامعة 

العروض بدء  بمواعيد  وااللزتام  متخصصة 

النشاط  يف  املشاركني  الطالب  إخضاع  برضورة  اللجنة  أوصت 

التمثيل،  »اإلخراج،  مجاالت  يف  متخصصة  لورشة  املرسحي 

واإللقاء«  اإلضاءة  الحريك،  والتعبري  االستعراضات  الديكور، 

اإلجازات  أثناء  يف  الفنية  الطالب  مبهارات  االرتقاء  يتم  بحيث 

املختلفة.

تقديم  إىل  الجامعة  خارج  من  املخرجني  انتباه  لفت  رضورة 

باعتبارهم  الطالب  مهارات  مع  تتناسب  وموضوعات  عروض 

الحظت  اللجنة  ألن  وذلك  الطريق،  بداية  يف  مازالوا  هواه 

مهارات  تناسب  ال  التي  اإلخراجية  التجارب  بعض  وجود 

لتحقيق  مجااًل  ليس  الطاليب  فالنشاط  وإمكاناتهم،  الطالب 

الطالب  تدريب  ألهمية  إدراك  هو  ما  بقدر  املخرجني  أحالم 

ملهاراته،  املناسب  للدور  املمثل  واختيار  األداء  حرفية  عىل 

بهدف خلق فريق مرسحي قادر عيل التعامل مع كافة املدارس 

اإلخراجية.

فنًيا  تأهياًل  الجامعة  مسارح  تأهيل  بإعادة  اللجنة  أوصت 

املهرجانات  وإقامة  الفرق  تدريبات  يف  بها  لالستعانة  صحيًحا 

بداًل من االعتامد عىل مسارح خارجية ال يستطيع الطالب تاليف 

لليلة واحدة قد يتسبب  العرض  الفنية خاصة يف حالة  عيوبها 

يف عدم تقديم العرض بالشكل املراد.

يف  املؤثرة  الوظائف  من  الكثري  لها  اإلضاءة  إن  اللجنة  وقالت 

العملية اإلبداعية، أبسطها تسهيل الرؤية، ومنها اإليهام بالبعد 

العنارص  وإبراز  تأكيد  مع  مختلفة  تكوينات  عمل  الثالث، 

بزمن  اإليحاء  والزمنية،  والنفسية  املادية  األبعاد  إبراز  املهمة، 

الطبيعي،  ملثيله  الصناعي  الضوء  ومطابقة  األحداث،  وقوع 

وتلك  املرسحي،  العرض  لنجاح  املكللة  الوظائف  من  وغريها 

دراسة  وتستدعي  العروض  أغلب  افتقدتها  سامت  كلها 

تدريبيه  لدورات  وخضوعهم  اإلضاءة  مصممي  من  مستفيضة 

متخصصة.

المهرجان إدارة 
الجامعي تحت رعاية  أقيم مهرجان جامعة املنصورة للمرسح 

د.  الجامعة،  رئيس  خاطر،  يوسف  رشيف  الدكتور  األستاذ 

التعليم  لشئون  الجامعة  رئيس  نائب  البيومي  عطية  محمد 

أبو  محمد  الجامعة،  عام  أمني  اللطيف  عبد  محمد  والطالب، 

العامة  باإلدارة  الفني  النشاط  بإدارة  العام  املدير  الحسن 

حليم  محمد  اإلدارة،  مدير  خليفة،  داليا  د.  الطالب،  لرعاية 

مرشف النشاط املرسحي، وقدمت عروض املهرجان عىل مرسح 

وزير  العظيم  عبد  د.  مدرج  ومرسح  باملنصورة،  الثقافة  قرص 

بواقع عرضني يف اليم الواحد من أيام املهرجان. 

همت مصطفى ــ مي سيد 

وعدم  الموسيقي  بتوظيف  الوعي  غياب  المالحظات..  أبرز 
التمثيل في  المبالغ  واألداء  العرض  رسالة  توصيل  على  القدرة 
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و»الجبتانا« الزناتي«  بنت  »تغريبة 
الدولي سيناء  جنوب  مهرجان  من  األولى  الدورة  في 

أعلن املهرجان جنوب سيناء الدويل يف دورته األوىل، برئاسة كريم نوار 

مؤسس  املهرجانواملقرر تنظيمها يف الفرتة من 20 إىل 28 ديسمرب 15  

عن أبرز العروض  املرسحية املشاركة باملهرجان، وهام: »التغريبة بنت 

الزنايت«، للمخرجة منار زين،  وعرض »الجيبتانا« للمخرج مناضل عنرت. 

الزناتي« بنت  وأسرة»التغريبة  =قصة 
مستوحى  الزنايت«: نص  بنت  »التغريبة  الغنايئ  املرسحي  العرض 

برؤية  العربية،  الشعبية  السري  أشهر  إحدى  وهي  الهاللية،  من السرية 

معارصة تدور حول بعض أبطال السرية الهاللية وهم:  أبو زيد الهاليل 

الرصاع  يدور  حيث  غانم،  ابن  ودياب  خليفة،  الزناىت  بنت  وسعدة 

دياب  ويقوم  للهاللية  تونس  مفاتيح  سلمت  التى  وسعده  دياب  بني 

هذا  خالل  ومن  إلنقاذها،  أهلها  كل  سعده  فتستدعي  مبطاردتها 

االستدعاء يتم رسد األحداث بشكل بانورامى.

وعرض »التغريبة بنت الزنايت«، من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية 

القومية  الفرقة  تقدمه  عبده،   عادل  املخرج  برئاسة  واالستعراضية 

للموسيقي الشعبية بإرشاف الفنانة لبني الشيخ مدير عام الفرقة.

والعرض من بطولة ومتثيل: حازم القايض،  لقاء الصرييف، يوسف عبيد، 

الباري سعد، شيامء عباس، ميدو آدم،  وليد فوزي، أحمد يحيي، عبد 

متويل،  محمد  حلمي،  أحمد  سليامن،  هبة  نرصو،  أحمد  شاهندا عيل، 

حلمي،  عادل، أحمد  نسمة  عيل،  شاهندة  عامد،  باخوم  نائل،  نهاد 

أحمد نرصو، محمد كامل، السيد إبراهيم .

كريوجراف مناضل عنرت ، إضاءة إسالم أبو عرب، ماكياج نادين أرشف، 

شاكر،  محمد  عازفني:  نور،  شيامء،  جودي،  جنى،  جويل،  استعراضات: 

موسيقي  الظني،  املحسن  عبد  حسني،  عنرت  وحيد،  محمد،  حسانني 

مالبس  تصميم  األرشف،  عمرو  د.  ديكور  النارص،  عبد  هاين  وألحان 

رحمة،  مي،  سيد،  كامل،  محمد  خلود،  إدارة مرسحي:   سامى،  رشوق 

منفذ  مخرج  نهاد،  العزيز،  عبد  رانيا  محمد حميد،  اإلخراج   مساعدو 

محمد أرشف، تأليف بكرى عبد الحميد، إخراج منار زين العابدين .

2021 للقومي  عرض  أفضل 
مرسحية  مواسم  لعدة  الزنايت«  بنت  » التغريبة  مرسحية  وقدمت 

وشارك  البالون،  مبرسح  جاهني،  صالح  بقاعة  إنتاجها  من  متتالية 

دورة   « الرابعة عرشة  لدورته  املرصي،  للمرسح  القومي  املهرجان  يف  

الكاتب املرصي «عام 2021،  وحصد عىل جائزة أفضل عرض مرسحي/ 

للمركز األول و جائزة أفضل مؤلف مرسحي للكاتب بكري عبد الحميد 

، وجائزة أفضل مخرج صاعد منار زين، وحصلت الفنانة فاطمة عادل 

عىل جائزة أفضل ممثلة باملهرجان.

الراقص»الجبتانا« العرض 

 ويقدم يف حفل الختام مبهرجان جنوب سيناء الدويل، يف دورته األوىل، 

عرض »الجبتانا« )أسفار التكوين املرصية(، كعرض رشيف،  والذي  يروي 

قصة ميالد الحياة عىل أرض مرص ونشأة املجتمع يف وادي النيل وظهور 

توارثه  الذي  »الجبتانا«  املقدس  املنت  من خالل  التاريخ  أول حضارات 

مانيتون السمنودي عن أسالفه الكهنة ويعد أقدم النصوص الفرعونية 

أرس  وتكوين  الخليقة  بدء  تقديم قصة  العرض عىل  ويرتكز  املتداولة،  

قدماء املرصيني رؤية تراثية مختلفة.

»الجبتانا« أبطال 
األوبرا  لدار  للرتاث، التابعة  الرشق  فرسان  فرقة  إنتاج  من  »الجبتانا«  

املرصية،  ومن أداء أعضاء فرسان الرشق، منهم:  أرشف كوداك، هاين 

حسن، ياسمني سمري، ودنيا محمد، هدير حلمي، وإسالم محمد، محمد 

هالل، عبد الرحمن الدسوقي، نادر جامل، فاطمة هسن، زينب حسن، 

إبراهيم خالد، أحمد عاطف، محمد أمني،  مصطفى  الدين  عمر،  نور 

جامل،   نورهان  جامل،   مليس   محمد،   نوران  مجدي،   باسم  سعد، 

حبيبة إبراهيم،  هنا مصطفى،  مي روزيق،  باهي هشام،  رانيا بنات، 

أحمد فتحي.

الستار خلف 
مهندس  بالعرض:  واملالبس  واإلكسسوار  الديكور  تنفيذ  عىل   ويرشف 

عيل،  زايد  أحمد  يقدمه:  ديكور املهندس  الغرباوي، وتصميم  محمد 

عبد  ومحمد  الله،   عبد  وأحمد  عيل  بشري محمد  ديكور:  تنفيذ  

أحمد  حسام  إكسسوار  تنفيذ  بكر،  عيل  وأحمد  وأحمدزعالن،   الرازق 

هبه  مالبس:   تنفيذ  حسن،   هالة  املهندسة  مالبس  صالح،  تصميم 

 : فنية  وجدي، تجهيزات  ومنار  طنطاوي،   وهبه  محمد،  إسامعيل 

يوسف   : إبراهيم،  صوت  رضا  املهندس:  إضاءة  الحميد،  عبد  محمد 

مالبس:   وغرف  إكسسوار:  ياسني،  غادة  إدارة مرسحية:  العظيم،  عبد 

فكري   ماكيري: أحمد  رضا،  فني: حسام  منسق  نجيب،  محمد  فهمي 

لطفي،  وزينب  ربيع،   يارا  مخرج:   مساعد  فكري،   أحمد  ومحمد 

إيهاب حسني،   املايل واإلداري   الفني د. عصام عزت،  املرشف  املدير 

تصميم  من  عوض، والعرض  مصطفى  الفنان  دعاية  تصميم  والعرض 

وإخراج مناضل عنرت.

الدولي سيناء  جنوب  مهرجان  في   .. دولة   15
برئاسة  األوىل،  نسخته  يف   الدويل،  سيناء  جنوب  مهرجان  وينطلق 

 28 حتى   20 من  الفرتة  يف  نوار،  كريم  الفنان  املهرجان  مؤسس 

ويقام  الذهبية«   األرض  »سيناء  شعار  تحت  الجاري،  ديسمرب 

وغربية  عربية  دولة   15 مبشاركة  ودهب،  الشيخ  رشم  مدينتي  يف 

من  وتراثية  ومرسحية  فنية  عروض  باستضافة  األوىل  النسخة  يف 

املغرب،  لبنان،  العراق،  السودان،  اإلمارات،  األردن،  الجزائر، 

وأوكرانيا. روسيا،  بلجيكا،  أمريكا،  اليمن،  تونس،  فلسطني،   عامن، 

ضيف  والفنون«  للثقافة  »كنعان  وفرقة  فلسطني 
األولى الدورة  شرف 

النسخة  رشف  ضيف  فلسطني  دولة  تحل  أن  املهرجان  إدارة   وقررت 

األوىل، مشاركة دولة فلسطني ممثلة يف فرقة »كنعان للثقافة والفنون 

عروض  لتقديم  مرص،  يف  الفلسطينية  السفارة  بدعم  الفلسطينية«، 

فلكلورية بروح فلسطينية خالل حفل افتتاح املهرجان، و الفرقة تهدف 

إىل إبراز الهوية الفلسطينية، ممزوجة بعروض فلكلورية مميزة، ُتظهر 

تاريخ دولة فلسطني وصمودها وتراثها املحبب.

النيل  رشيان  مؤسسة  بتنظيم  الدويل  سيناء  جنوب  مهرجان  يقام 

التضامن  وزارة  والرياضة،  الشباب  وزارة  رعاية  وتحت  للتنمية، 

الهيئة  سيناء،  جنوب  محافظة  واآلثار،  السياحة  وزارة  االجتامعي، 

املرصية العامة لتنشيط السياحة، ورشكة مرص للطريان، ومؤسسة بهية 

وعدد من مؤسسات املجتمع املدين.

همت مصطفى
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التطرف  )قضايا  بعنوان  ماجستري  رسالة  مناقشة  متت    

فنية(  1٩7٩_1٩٩0_دراسة  املرصي  املرسح  يف  الفكري 

يوم  وذلك   ، عثامن  عيل  بهاء  إرساء  الباحثة  من  املقدمة 

اآليل  الحاسب  مبركز  املناقشات  بقاعة  نوفمرب   23 األربعاء 

بجامعة املنيا.

الدكتور محمد  االستاذ  والحكم من:  املناقشة  لجنة  وتكونت 

العلمية  اللجنة  الله حسني - أستاذ األدب والنقد وأمني  عبد 

الدامئة لرتقية األساتذة ووكيل كلية دار العلوم لشؤون البيئة 

وخدمة املجتمع األسبق- )مرشفا ورئيسا( واالستاذة الدكتورة 

الدراسات  بقسم  الحديث  األدب  -أستاذ  سيد  محمد  سهري 

واألستاذة  مناقشا،  املنيا-  جامعة  العلوم  دار  بكلية  األدبية 

الدراما  أستاذ   – الفتوح  أبو  املنعم  عبد  أسامء  الدكتورة 

 ، املنصورة-  جامعة   ، النوعية  الرتبية  بكلية  املساعد  والنقد 

وفق  انتظمت  نقاشية  حوارات  بعد  الباحثة  اللجنة  ومنحت 

مع  امتياز  بدرجة  املاجستري  درجة  أكادميية  ومعايري  رشوط 

العلوم  دار  بكلية  األدبية  الدراسات  قسم  من  الرشف  مرتبة 

جامعة املنيا، مع التوصية بالطبع.

دواعي اختيار موضوع البحث

التطرف  لظاهرة  انتشارا  شهدت  مرص  أن  الباحثة  ذكرت 

الظاهرة  هذه  صورة  واتخذت  الشباب،  بني  املختلفة  بصوره 

الرئيسية  القضايا  من  التطرف  ومشكلة  مؤسسيا،  طابعا 

التكوين  يف  جذورها  ومتتد   ، املعارصة  املجتمعات  تهم  التي 

الهيكيل لألفكار واملثل واأليدلوجية التي يرتضيها املجتمع. 

يف  الفكري  التطرف  “قضايا  البحث  عنوان  كان  هنا  ومن 

وذكرت   . فنية  دراسة  ٩7٩:11٩٩0م)  املرصي(  املرسح 

الباحثة أن من أهم دواعي اختيار موضوع البحث ما ييل:  

،والتي  أنواعه  بشتى  والتطرف  والقتل  العنف  حوادث  تزايد 

اإلنسانية  املجتمعات  كل  يف  تنترش  عاملية  ظاهرة  أصبحت 

الفكري  التطرف  قضايا  أن  ذكرت  حيث  متفاوتة  بدرجات 

دولية  مشكلة  هي  وإمنا  بعينها،  دولة  عيل  قارصة  تعد  مل 

الخفية  القوي  من  جزءا  أصبحت  فقد   ، الكلمة  معني  بكل 

الشباب  بعقول  العبث  يف  خطورتها  وترتكز  العامل  يف  املؤثرة 

التفكري ،ثم يتحول ايل شخص تابع لهذه األفكار  ،وتغري منط 

الدين،  باسم  ويهدم  ويقتل   ، املجتمع  عيل  خطورة  ،وميثل 

الخوف  وانتشار  واالستقرار  األمن  زعزعة  الخطورة يف  وترتكز 

والذعر والرعب يف نفوس البرش ؛مام يؤدي إىل سقوط أعداد 

كبرية من الضحايا واألبرياء نتيجة لتلك األعامل. ايضا ذكرت 

أبو  املرسح  أن  املوضوع  هذا  الختيار  سبب  ثاين  أن  الباحثة 

القضايا  عن  بدقة  يعرب  ألن  يؤهله  ذلك  فإن  ،وعليه  الفنون 

ليتفاعل  العصور  األجتامعية والسياسية واالقتصادية عىل مر 

الجمهور معه باحثا عن حل لها.  

محتوى الدراسة

،تتبعها  فصول  وثالثة  ومتهيد  مقدمة  يف  الدراسة  وجاءت 

واملراجع  باملصادر  ،وقامئة  النتائج  أهم  وتكشف  خامتة 

،وفهرس ،ثم امللخص األجنبي وجاء ذلك كام ييل:   

الفكري  التطرف  األول:  ويشتمل قضايا  والفصل    ، املقدمة 

قضايا  عىل  ويشتمل   : الثاين  والفصل   ، الدرامي  والحدث 

الفكري  التطرف  قضايا  و  الدرامي  والرصاع  الفكري  التطرف 

قضايا  عىل  يشتمل  الثالث:   والفصل   ، الدرامي  والحوار 

التطرف الفكري والشخصية الدرامية، باإلضافة إىل  الخامتة. 

نتائج الدراسة

منها:  النتائج  من  لعدد  تلخص  البحث  أن  الباحثة  وأشارت 

عن  الدراسة  يف  تناولها  تم  التي  املرسحية  النصوص  كشفت 

تنوع التطرف الفكري كتطرف الفرد ،أو تطرف الجامعة ، أو 

الدولة  وإرهاب  تطرف  ،أو  السلطة  وتطرف  النخبة،  تطرف 

املتطرفة  الشخصية  الدرامية عن مالمح  البنية  ، كام كشفت 

؛من خالل رصاعتها مع الشخصيات التي قاومتها  ، واوضحت 

والقهر،  للعنف  كأداة  الدين  أستخدم  ألوان  النصوص  تلك 

ايضا تنوعت الحقب التاريخية والبيئات الجغرافية للنصوص 

التي تم تناولها يف الدراسة ،  هذا التنوع داللة للمتلقي عيل 

غريها  دون  أو جامعة  بعينة،  بدين  لصيقا  ليس  التطرف  أن 

الكتاب  بيئة محدودة،  فضح  أو  تاريخية محددة  ،أو حقبة 

املامرسات العنيفة للجامعات املتطرفة التي ترتدي زيا مزيفا 

للتدين وهي ابعد ما تكون عن هذا الدين ، كام بينت تلك 

وسطوتها  املتطرفة  األفكار  تلك  متدد  أن  املرسحية  النصوص 

والفساد  كالجهل  أخري  بعوامل  ما   بطريقة  يرتتب    

والتفسخ األرسي واالضطراب السيايس والضعف املجتمعي.  

توصيات الدراسة

رضورة    : وهي  التوصيات  من  لعدد  البحث  لخص  وقد 

األزهر  رأسها  – وعيل  املرصية   الدينية  املؤسسات  استخدام 

الديني  التطرف  لظاهرة  التصدي  يف  اإلفتاء-  ودار  الرشيف 

والفكري من أجل تصحيح األفكار املغلوطة، ورضورة تشجيع 

لهذه  تتصدر  مرسحية  نصوص  كتابة  عيل  املرسح  كتاب 

والتطرف  اإلرهاب  وتعري  واقعية  أحداثا  وتتناول  الظاهرة 

تشكيل  ورضورة  واملجتمع،  الفرد  عيل  خطورته  وتكشف 

وعي ديني وفكري لدي األطفال والشباب من خالل تصحيح 

تلك  تحاول  والتي  اإلسالمي  الدين  عن  املغلوطة  املفاهيم 

الجامعات الرتويج لها، وتقديم أعامل مرسحية تتناول عالقة 

الحد من  ، وتسهم يف  االجتامعية  التنشئة  بأساليب  التطرف 

انخراط الشباب يف موجات التطرف الديني والفكري. 

اهم الدراسات السابقة

كتاب  ك:  السابقة  الدراسات  بعض  الباحثة  ذكرت  وقد 

كولومبيا  جامعة  عن  ،الصادر  الحديثة  والدراما  اإلرهاب 

األمريكية واملرتجم ايل العربية من قبل امني حسن ، ورسالة 

املعارص  املرصي  املرسح  يف  اإلرهاب  صورة  عن  ماجستري 

اإلعدادية  املرحلة  طالب  لدي  الذهنية  بالصورة  وعالقتها 

جامعة  عوين  ذيك  عوين  والء  الباحثة  من  مقدمة  رسالة 

ماجستري  ورسالة   ، 2011م   عام  دمياط  فرع   – املنصورة  

نقدية  دراسة  الديني  التطرف  وظاهرة  املرصي  املرسح  عن 

حجاج  إبراهيم  الباحثة  من  مقدمة   “ “الجنزير  ملرسحية 

املنصورة، ورسالة  اآلداب جامعة  كلية  بقسم  مدرس مساعد 

العرض  يف  الفكري  اإلرهاب  دالالت  تفكيك  عن  ماجستري 

املرسحي العراقي املعارص 

خلف  كريم  محمد  “للباحث  منوذجا  حروب  “مرسحية 

املرسح  وكتاب  األساسية،  الرتبية  كلية  ميسان-  جامعة 

الثقافية  الصادق  دار  مؤسسة  عليوي  بشار  ل  واإلرهاب 

للطبع والنرش والتوزيع بابل . 

سامية سيد

المسرح  في  الفكري  التطرف  )قضايا   
فنية( 1٩٧٩_1٩٩٠_دراسة  المصري 

بهاء إسراء  للباحثة  ماجستري  رسالة 
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النص  يف  ومعالجاته  »التنمر  بعنوان  املاجستري  رسالة  مناقشة  تم 

سلامن  داود  سارة  الباحثة  من  مقدمة  املعارص«  العريب  املرسحي 

املناقشة  لجنة  وتضم  بابل،  جامعة  الجميلة  الفنون  بكلية  عبيد، 

)رئيًسا(،  دراما ونقد مرسحي  أستاذ  املرزوك،  عامر صباح  الدكتور 

ونقد  أدب  مساعد  أستاذ  االمئة،  عبد  حمزة  حارث  والدكتور 

مرسحي )عضًوا(، والدكتور وسن عبد األمري حسني، أستاذ مساعد 

تربية مرسحية )عضًوا(، والدكتور معتمد مجيد حميد، أستاذ أدب 

حوارات  بعد  من  الباحثة  منحت  والتي  )مرشًفا(.  مرسحي  ونقد 

نقاشية انتظمت وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة املاجستري.

وجاءت رسالة املاجستري الخاصة بالباحثة سارة داود سلامن:

من  موجهة  تكون  التي  واإليذاء  اإلساءة  أشكال  من  التنمر  ُيعدُّ 

يف  أضعف  تكون  مجموعة  أو  فرد  نحو  مجموعة  أو  فرد  قبل 

التي  املضايقات  أشكال  من  شكاًل  التنمر  وُيعدَّ  جسدًيا،  الغالب 

يرتكبها  امليسء الذي ميتلك قوة بدنية أو اجتامعية وهيمنة أكرث 

التحرش لفظًيا أو جسدًيا أو نفسًيا،  الضحية وميكن أن يكون  من 

باأللقاب أو  التي تعد تنمرا كالتنابز  الترصفات  وميكن أن تتضمن 

من  أو  النشاطات  عن  االستبعاد  أو  املكتوبة  أو  اللفظية  اإلساءة 

املناسبات االجتامعية أو اإلساءة الجسدية أو اإلكراه.

مَن البحث الحايل أربعة فصول هي كاآليت: الفصل األول وهو  وتضَّ

اإلطار املنهجي الذي ضمَّ مشكلة البحث واملتمثلة بالتساؤل اآليت: 

كام  ؟،  املعارص  العريب  املرسحي  النص  يف  معالجاته  وما  التنمر  ما 

عىل  الضوء  تسليط  خالل  من  البحث  أهمية  عىل  الفصل  تضمن 

موضوع )التنمر (، واحتوى هذا الفصل أيًضا عىل )هدف البحث( 

الذي أقترص عىل التعرف عىل التنمر ومعالجاته يف النَّص املرسحي 

العريب املعارص. 

كام شمل البحث الحدود من )2010-2021( وتحديد املصطلحات 

الذي ستأيت تباًعا يف منت البحث، أما الفصل الثاين فقد شمل اإلطار 

النظري والدراسات السابقة واملؤرشات، وهام اإلطار النظري وضم 

ثالثة مباحث األول التنمر مفاهيمياً ومقارباته، وأما املبحث الثاين 

التنمر يف  الثالث  التنمر نفسًيا واجتامعًيا، وتضمن املبحث  تضمن 

املرسح  عاملًيا وعربًيا وعراقًيا.

أما الفصل الثالث فقد تضمن )إجراءات البحث ( املتمثلة مبجتمع 

البحث وعيناته التي اختريت بطريقة قصدية معتمدة يف التحليل 

التي أسفر عنها اإلطار النظري ضمن منهج وصفي  عىل املؤرشات 

تحلييل. 

النتائج  يتضمن  الذي  الرابع  بالفصل  البحث  ختمت  حني  يف 

البحث  نتائج  وبينت  واملقرتحات،  والتوصيات  واالستنتاجات 

 ) والطعن  والدفع  )كالرضب  الجسدي  االعتداء  يولد  التنمر  أنَّ 

تشويه  إىل  يؤدي  التنمر  وكذلك  املتعمدة،  الجسدية  واإلساءة 

سمعة الشخص والظلم واملعاملة القاسية والتهديد. 

مشكالت  يعالج  املرسحي  النص  إن  يف  البحث  مشكلة  وتكمن 

يف  املشكالت  لبعض  وتناوله  الدرامية  معالجاته  خالل  من  كثرية 

فاعاًل  حضوًر  الرصاعات  هذه  كلت  شَّ حني  يف  املرسحية،  النصوص 

كلَّ  املرسحيني  أهمُّ  تناول  تم  وقد  املرسحية،  النصوص  أغلب  يف 

االجتامعية  والعالقات  القضايا  من  قضية  يتضمن  مرسحي  عمل 

املطروحة، فقد كتبوا عدداً كبرياً من النصوص املرسحية التي تركت 

اساسية  بنية  ذات  النصوص  هذه  وأصبحت  املرسح  يف  كبرياً  أثراً 

وتأسيسية للدراما.

وتتمثل املشاكل االجتامعية التي تنشأ يف املجتمع من أكرث األشياء 

ومنها  اإلنسان  عىل  تؤثر  وقد  األفراد،  بقية  لدى  تتواجد  التي 

أما  الدرايس،   املخدرات والترسب  والبطالة وترويج  الفقر واألمية 

العمل  بسبب  حياته  يف  اإلنسان  إليها  يتعرض  التي  الضغوطات 

املرأة  ضد  والعنف  األرسي  العنف  مشاكل  وكذلك  الوظيفة،  أو 

كثرياً  ظهورها  انترش  والتي  املجتمع،  يف  تحدث  التي  والطالق 

عدم  إىل  تعود  بدورها  والتي  األخرية،  اآلونة  يف  مستمرة  وبصورة 

الرقابة  وعدم  الديني  الوازع  وقلة  األفراد  بني  االجتامعي  التكافؤ 

وقلة اإلميان فيام بينهم.

السلبية  السلوكيات  ومن  العرص  مشكلة  التنمر  ظاهرة  وتعد 

الناحية  من  الكبري  لألذى  وتعرضه  حياته  يف  لإلنسان  تحدث  التي 

إىل  يؤدي  أو عقيل  نفيس  نتيجة مرض  التنمر  ينشأ  وقد  النفسية، 

بسبب  اآلخر  إزاء  الشخصية  بها  تبارش  عدوانية  ترصفات  اكتساب 

بسبب  أو  االجتامعي  التعايش  طريق  عن  تكتسبها  التي  معاناتها 

تقوم  الشخصية  يجعل  مام  اإلنسانية،  اإلرادة  عن  خارج  ظرف 

بأفعال منها االنتحار أو القتل أو النفور عن املجتمع وعدم تقبله 

لألخرين.

عدة  يف  عالج  العريب  املرسحي  النص  إن  الباحثة،  واستنتجت 

مرسحيات فكرة االعتداء أو الطعن لدى املرأة، وتم معالجة التنمر 

يف النص املرسحي من استخدام فعل الطعن يف بعض الشخصيات 

مهم  كموضوع  املرأة  العرب  الدراما  كتاب  واستخدام  املرسحية، 

واملساومة  للتشهري  تعرضها  خالل  من  وذلك  التنمر،  عملية  يف 

ملحاولة  اآلخرين  ألغراض  تستجيب  ليك  السمعة  أو  الجسد  عىل 

تهديدها، وهي معالجة ذكورية من خالل مامرسة التنمر، كام قام 

اإلنسانية  الرصاعات  إبراز  مفاهيم من خالل  باللعب عىل  الكتَّاب 

وتثبيت هذه املعاناة.

ياسمني عباس 

المسرحي  النص  في  ومعالجاته  »التنمر 
المعاصر«  العربي 

سلمان  داود  سارة  للباحثة  ماجستري  رسالة 
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للمسرح العربية  الهيئة 
النسخة  في  األفضل  الثالثة  للمراكز  المتأهلني  تعلن 
المسرحي العلمي  البحث  مسابقة  من  السابعة 

الله  عبد  إسامعيل  الفنان  بأمانة  للمرسح  العربية  الهيئة  أعلنت 

للمراكز  الشباب  العرب  الباحثني  من  الثالثة  املتأهلني  أسامء  عن  

الثالثة األفضل، يف النسخة السابعة من »املسابقة العربية للبحث 

العلمي املرسحي « وجاء يف البيان الصادر أسامء الباحثني بالرتيب 

ألف بايئ.

الباحثة أسامء محمد حسن إبراهيم بسام، مرص، عن بحثها بعنوان 

» تجليات الصدمة ىف املرسح النسوي السعودي.. خطاب املرأة يف 

نصوص ملحة عبد الله«

»العرض  بعنوان  بحثه  عن  املغرب،  القريب،  عادل  الباحث 

املرسحي »ديايل«: بني صدمة الطرح املوضوعايت وحدود االشتغال 

الجاميل«.

تجليات   « بعنوان  بحثها  عن  مرص،  وهدان،  أحمد  مروة  الباحثة 

نقدية  )دراسة  الفلسطيني  املرسحي  الخطاب  يف  الصدمة  مرسح 

ملرسحية » املسلخ« بني النص والعرض(

الصدمة مسرح  تجليات 
العربية للمرسح قد أعلنت يف رشوطها وضوابطها  الهيئة   وكانت 

ملسابقة البحث العلمي عن موضوعات األبحاث العلمية املتقدمة 

مرسح  موضوعات:»تجليات  تتناول  أن  يجب  والتي  للمشاركة 

متثياًل  إخراًجا،  )نصوًصا،  العربية  املرسحية  التجارب  يف  الصدمة 

االعرتاض  إعالن  املحرمات،  تحطيم  الحدود،  إلغاء  بني  وتصمياًم( 

والغضب، والرغبة الجامحة يف تطهري العامل من رشوره«.  

الشباب  وخاصة  الباحثني  لتنافس  للمرسح  العربية  الهيئة  ودعت 

املسابقة  من  السابعة  النسخة  يف  املشاركة   خالل  من  منهم  

الهيئة من خاللها  العلمي املرسحي،، والتي دأبت  للبحث  العربية 

الشباب  ورؤى  أصوات  منه  تنطلق  كمنرب  املسابقة  تكريس  عىل 

املرسح  تنمية  سبيل  يف  العلمي،  البحث  قضايا  يف  املرسحي 

الهيئة » نحو  الذي قامت عليه  الرئيس  وصواًل إىل مقاربة الشعار 

ومعمل  األسئلة  مشغل  »املرسح  و  ومتجدد«  جديد  عريب  مرسح 

التجديد«.

التحكيم لجنة 
ويف النسخة السابعة فتحت الهيئة باًبا ملساءلة شائكة ومهمة حول 

»تجليات مرسح الصدمة« ضمن ضوابط بحث علمية صارمة، منها 

وعدم  املغاير  والطرح  واالبتكار  الرصانة  وأصالته،  املوضوع  جدة 

وجود نسبة االستالل العلمي تزيد عىل %20.

علميتها،  ترسيخ  إىل  وسعًيا  املسابقة،  أهداف  تحقيق  ولضامن 

تكونت  تحكيم  لجنة  للمرسح  العربية  الهيئة  شكلت  فقد 

سعيد  ودكتور  السودان،  من  يوسف  سعد  دكتور.  من 

مرص من  عانوس  نجوى  والدكتور.  املغرب،  من   الناجي 

حصلوا  الذي  الباحثني  إلخضاع  منهجية  الهيئة  وضعت  كام 

محكمة  ندوة  خالل  ملساءلة  درجات،  ثالث  أعىل  عىل 

تراتبية  لتحديد  التحكيم،  لجنة  أعضاء  بحضور  تجري  علنية، 

وإمكانات  قدرات  الندوة  هذه  تحسم  حيث  للفائزين، 

ضمن  الندوة  هذه  وقائع  وستجري  بحثه،  عن  للدفاع  الباحث 

ينظم  الذي  العريب  املرسح  مهرجان  من   13 الدورة  فعاليات 

وتم   ،2023 يناير   16 إىل   10 من  الفرتة  يف  البيضاء  الدار  يف 

الحتضان  بنمسيك  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  مع  االتفاق 

للمهرجان. الوطني  اإلشعاع  امتداد  ضمن  الندوة،   هذه 

جديدة بحث  أفاق 
العربية  للهيئة  العام  األمني  الله  عبد  إسامعيل  الفنان  وقال 

نجحت  املرسحي،  العلمي  للبحث  العربية  املسابقة  »إن  للمرسح 

وتكرسها،  شباب  باحثني  أسامء  تقدم  أن  السبع  النسخ  مدار  عىل 

املرسحي،  العريب  الفكري  املنجز  يف  جديدة  بحث  أفاق  وتفتح 

وهذا ما تؤمن به الهيئة، وهذا ما نصت عليها اسرتاتيجية عملها، 

أن تكون  للعملية املرسحية يجب  املكونة  األقانيم  بكافة  فالعناية 

أساًسا للتنمية«.

وتابع »عبد الله«: »فاإلبداع املرسحي عملية متكاملة كلية، وإنني 

إذ أشكر لجنة التحكيم التي قدمت عديد املالحظات والتوصيات 

الهامة، فإنني اؤكد أن ما قدمته اللجنة هو موضع اهتامم واحرتام 

الثالث  املراتب  تبوأوا  الذين  للباحثني  التهاين  وأقدم  كام  لدينا، 

يف  الجدية  من  املزيد  إبداء  إىل  الشباب  الباحثني  داعًيا  األفضل، 

وهذا  دقيقة  املسابقة  هذه  يف  التحكيم  فمعايري  العلمي،  بحثهم 

أمر حاسم«.

 همت مصطفى

مسابقة  في  األفضل  هما  ثالثة  من  اثنان 
للمسرح  العربية  بالهيئة  المسرحي  العلمي  البحث 
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الذكاءات  نظرية  »تجليات  بعنوان  الدكتوراه  رسالة  مناقشة  تم 

سيكولوجية  تطوير  يف  ودورها  املرسحي  النص  يف  املتعددة 

محمد  الباحث  من  مقدمة  املعارص«  العريب  املرسح  يف  الطفل 

وتضم  اإلسكندرية،  جامعة  اآلداب  بكلية  املزعل،  سلطان  عباس 

الرتبوي  النفس  علم  أستاذ  رسور،  سعيد  الدكتور  املناقشة  لجنة 

أحمد  والدكتور  ومناقًشا(،  )رئيًسا  دمنهور  جامعة  الرتبية  بكلية 

جامعة  اآلداب  كلية  املرسح  بقسم  والنقد  الدراما  أستاذ  صقر، 

التمثيل  أستاذ  الحسن،  أبو  هاين  والدكتور  )مناقًشا(،  اإلسكندرية 

والدكتور  )مرشًفا(،  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  بكلية  واإلخراج 

املرسح  بقسم  املساعد  والنقد  الدراما  أستاذ  حجاج،  إبراهيم 

حلمي  راندا  والدكتورة  )مرشًفا(،  اإلسكندرية  جامعة  اآلداب  كلية 

املبكرة  للطفولة  الرتبية  بكلية  واإلخراج  التمثيل  أستاذ  السعيد، 

بعد حوارات  من  الباحث  منحت  والتي  )مرشًفا(.  دمنهور  جامعة 

نقاشية انتظمت وفق رشوط ومعايري أكادميية درجة الدكتوراه.

وجاءت رسالة الدكتوراه الخاصة بالباحث محمد عباس املزعل: 

لإلنسانية  والعلوم  املرسح  بني  وثيقة  عالقة  هناك  أن  شك  ال 

النظريات  من  الكثري  ظهرت  وقد  النفس،  علم  ومنها  األخرى 

نظرية  الطفلومنها  إدراك  بتنمية  تهتم  التي  والنفسية،  الرتبوية 

»لـهوارد  املتعددة  الذكاءات  نظرية  وتنطلق  املتعددة،  الذكاءات 

ولديهم  يولدون  األطفال  كل  أن  مفادها  مسلمة  من  جاردنر« 

كفاءات ذهنية متعددة منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي.

أنه  ترى  التي  للذكاء  التقليدية  النظريات  »جاردنر«  رفض  فقد 

عبارة عن قدرة معرفية مكتسبة تقاس باختبارات محددة لقياس 

مثانية  ميتلك  فرد  أي  أن  ترى  املتعددة  الذكاءات  الذكاء.فنظرية 

والذكاء  الريايض،  املنطقي  والذكاء  اللغوي،  الذكاء  هي:  ذكاءات 

املوسيقى،  والذكاء  الحريك،  الجسمي  والذكاء  املكاين،  البرصي 

والذكاء االجتامعي، والذكاء الشخيص، وذكاء التعامل مع الطبيعة، 

وأن هذه الذكاءات تعمل بشكل مستقل، وميكن تنميتها من خالل 

التدريب والتشجيع.

والرتبوي  الثقايف  الدور  بني  االتساق  مدى  الباحث  الحظ  وقد 

الكشف  املتعددة، مام دفعه إىل  الذكاءات  الطفل ونظرية  ملرسح 

عن إمكانية االستفادة من التقنيات املختلفة للكتابة ملرسح الطفل 

)الذكاء  عىل  البحث  وسريكز  الذكاءات  تلك  من  كبري  عدد  لتنمية 

املنطقي  الذكاء  الشخيص-  الذكاء  اللغوي-  الذكاء  االجتامعي- 

الريايض( وتوضيح كيف ميكن توظيف تقنيات كتابة النص املوجه 

للطفل لتنمية تلك الذكاءات عند الطفل املتلقي.

تتمثل إشكالیة البحث يف االجابة عن التساؤالت االتية:

وبني  بينها  الفرق  وما  املتعددة  الذكاءات  نظرية  ماهى    -1

النظريات التقليدية للذكاء؟ 

سيكولوجية  تنمية  يف  الطفل  مرسح  عىل  االعتامد  ميكن  هل    -2

األطفال يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة؟ 

الذكاءات  من  عدد  لتنمية  الطفل  مرسح  توظيف  كيفية   -3

الذكاء  اللغوي-  الذكاء  االجتامعي-  )الذكاء  مثل  لديه  املتعددة 

االبداعي- الذكاء الشخيص- الذكاء املنطقي الريايض(؟

النص  يقسم  الذي  الوصفي  التحلييل  املنهج  عىل  الباحث  واعتمد 

ومدى  الفني،  للعمل  الداخلية  العنارص  عن  ويكشف  أجزاء  إىل 

إىل  توصيلها  الكاتب  يريد  التى  الفكرة  لتوصيل  وترابطها  تناغمها 

املتلقي.

وقد تم تقسيم الرسالة إىل مقدمة وثالثة فصول هي كاآليت: 

تكوين  يف  ودورها  املتعددة  الذكاءات  نظرية  االول:  الفصل 

سيكولوجية الطفل.

الفصل الثاين: املرسح ودوره يف تنمية الذكاءات املتعددة للطفل.

املتعددة  الذكاءات  وتنمية  العريب  الطفل  مرسح  الثالث:  الفصل 

مناذج تطبيقية.

وسيتناول الباحث يف هذا الفصل تحلياًل لثالثة من نصوص مرسح 

الطفل العريب وهي:

1- نص الفيل النونو الغلباوي للكاتب املرصي »صالح جاهني«.

2- نص ليىل والذيب للكاتب الكويتي »عبداللطيف البناي«.

3-  نص املركبة املزيفة للكاتب السوري »هيثم يحي الخواجة«.

للوقوف عىل مدى مساهمتها عنارصها الدرامية اللغوية والبرصية 

يف تنمية الذكاءات املتعددة للطفل حسب نظرية »جاردنر«.

ميكن  النتائج  من  مجموعة  إىل  الباحث  توصل  الدراسة  نهاية  ويف 

إجاملها فيام يأيت

التي  للذكاء  التقليدية  النظريات  »جاردنر«  رفض  البحث  أوضح 

ترى أنه عبارة عن قدرة معرفية مكتسبة تقاس باختبارات محددة 

أي  أن  املتعددة  الذكاءات  نظرية  من خالل  وأثبت  الذكاء  لقياس 

فرد ميتلك مثانية ذكاءات مختلفة.

وأكد البحث أن املرسح بلغاته املتنوعة يتوجه لكل منط من امناط 

الذكاء وفق قدراته املعرفية واالدراكية، فالتنوع الذي يتميز به فن 

املرسح عرب لغاته املسموعة واملرئية يحقق إرضاء للفروق الفردية 

التقنية  التلقي خالل  إيجابية  الطفل، مام يساعد عيل  بني جمهور 

التي تتناغم ونوع الذكاء الذي يسري به الطفل وقد ينتمي ذكائاته 

االخرى.

الطفل  ذكاء  تنمية  يف  يسهم  الطفل  مرسح  أن  البحث  وأثبت 

واجتامعية  جاملية  أهداف  من  نصوصه  تتضمنه  ما  خالل  من 

الدرامية  العنارص  مساهمة  مدى  عىل  أكد  كام  وتعليمية...إلخ، 

للطفل  املتعددة  الذكاءات  تنمية  يف  للنصوص  والبرصية  اللغوية 

حسب نظرية »جاردنر«.

ياسمني عباس 

»تجليات نظرية الذكاءات المتعددة في النص المسرحي ودورها 
المعاصر«   العربي  المسرح  في  الطفل  سيكولوجية  تطوير  في 
المزعل  عباس  محمد  للباحث  دكتوراه  رسالة 
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التأليف  مسابقة  من  السادسة  النسخة  فى  الرازق  عبد  سيد  د.  المسرحي  والكاتب  الشاعر  تأليف  الفالمنكو«  »رقصة  المونودراما  نص  فاز 
“يسري  الكبري  الكاتب  اسم  تحمل  واليت  الغرباوي  مازن  المخرج  برئاسة  الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  لمهرجان  السابعة  بالدورة  الخاصة 

على  حصل  وأن  سبق  فقد  الرازق  عبد  سيد  د.  والشاعر  المسرحي  الكاتب  نصوص  أحد  بها  يفوز  الىت  األولي  المرة  ليست  وهذه   ، الجندي” 
مهرجان  فى  التأليف  مسابقة  فى  فوزه  وجاء  السعودية  من  الفيصل  الله  عبد  االمري  سمو  جائزة  وكذلك  العربي  لألبداع  الشارقة  جائزة 

بطرى  طبيب  يعمل  أنه  كما  لغوى  ومدقق  ومؤلف  شاعر  هو  الرازق  عبد  سيد  د.  المثمر  المسرحي  إنتاجه  باكورة  ليكلل  الدولي  الشيخ  شرم 
جامعة  أدب  بنادى  محاضر  وأيضا   ٢٠14 عام   منذ  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  مركزى  محاضر  وهو  بأسيوط  البيطرى  الطب  بمديرية 

اإلشراف  لجنة  وعضو  وسوهاج  بأسيوط  والحكومية  الحرة  المسرحية  للفرق  لغوى  ومراجع  مدقق  أنه  كما   ٢٠18 عام  منذ  المركزى  أسيوط 
منذ  أسيوط  ثقافة  قصر  أدب  نادى  سكرتري  منصب  شغل  كما   ٢٠1٩ عام  وحىت   ٢٠1٧ عام  منذ  األدب  أندية  إدارات  مجالس  إنتخابات  على 

بالتعاون  وقدمت   « قديم  »حلم  مسرحية  الحصر  وليس  المثال  سبيل  على  ومنها  المؤلفات  من  العديد  قدم   ٢٠1٧ عام  وحىت   ٢٠15 عام 
 ٢٠1٩ عام  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  من  صدر  شعره«  »يقامر  ديوان   ،  ٢٠٢٠ عام  اإلجتماعية  للخدمات  األنجلية  القبطية  الهيئة  مه 

الثقافة  لقصور  العام  الهيئة  عن  صدر  نريفانا  ديوان   ،  ٢٠16 عام  أسيوط  لالعالن  أمواج  وكالة  عن  الغرفة«صدر  فى  »وحدها  ديوان   ،
المستقبل  إختيار  »سيناء  كتاب   ،  « الدخان  »ويرسمها   ،  « الزرقاء  تصمت  »أخريا  منها  آخرى  دواوين  عدة  إلى  باإلضافة   ٢٠15 عام  أسيوك 

برنامج  ترت   ٢٠٠٧ عام  أسيوط  جامعة   « مشرتك  »تأليف  الجنوب  مالمح  ديوان   ،  ٢٠14 عام  صدر  المصرية  الدفاع  وزارة  مشرتك  تأليف   «
مسرحية  أشعار  المثال  سبيل  على  المضمار  هذا  فى  غزير  إنتاج  له  فكان  المسرح  ألشعار  بالنسبة  أما  سى«  تى  »آل  قناة  على  المسئول 

مسرحية   ، أسيوط  جامعة  والمعلومات  الحاسبات  كلية  »س.ح.م«  مسرحية   ، أسيوط  جامعة  المبكرة  الطفولة  تربية  لكلية   « النساء  »قلعة 
فام  أبو  خدام  لفرقة  الرصيف  مسرحية   ، المتخصص  للطفل  الدين  بهاء  أحمد  ثقافة  لقصر   « السكر  »مملكة   ، أسيوط  جامعة   « النار  »حريم 

غضن  أوبريت   ، أسيوط  لجامعة   « وسالما  محبة  الله  رسول  أوبريت«   ، المسرحية  ديروط  ثقافة  قصر  لفرقة   « »المخزن  مسرحية   ، الحرة 
سبيل  على  ومنها  الجوائز  من  العديد  على  فحصل  الجوائز  عن  أما  األخرى  المؤلفات  من  والعديد   « البطوالت  أرض  و«سيناء   « الزيتون 

المجتمع  وتنمية  والشباب  الثقافة  وزارة  الفصحى  شعر  عن  الرابع  المركز  الربدة  جائزة   ، الفصحى  شعر  عن  األول  المركز  األسرى  جائزة  المثال 
المهرجانات  إدارة  لجنة  شاعرا   15٠ مرحلة  الشعراء  أمري  جائزة   ، المجتمع  وتنمية  الثقافة  وزارة  الفصحى  شعر  عن  الثانى  المركز  الربدة  جائزة   ،

عن  التأليف  جائزة  آخرا  وليس  واخريا  التكريمات  إلى  باالضافة  العامية  شعر  فى  الجوائز  من  والعديد  بأبوظىب  والرتاثية  الثقافية  والربامج 
الدولي  الشيخ  شرم  بمهرجان  المسرحي  للتأليف   « الجندى  يسرى  مسابقة«  من  السادسة  النسخة  فى  الفالمنكو  »رقصة  المونودراما  نص 

الشبابي للمسرح 
حوار : رنا رأفت

حوار

الرازق  عبد  سيد  د.  والشاعر   المسرحي  الكاتب 
الزوايا  في  للكتابة  أسعى  دائما 
الكثريون يسربها  لم  اليت  البعيدة 

حصلت عــلــى عـــدة جــوائــز ســابــقــة ومــنــهــا جــائــزة 
فما  العربي  لألبداع  والشارقة  الفيصل  اهلل  عبد 
املــمــيــز  فــى جــائــزة التأليف فــى فــرع املــونــودرامــا 

مبهرجان شرم الشيخ الدولي؟ 
فجائزة  الخاص،  ومذاقها  الخاص  رونقها  جائزة  لكل 

النصوص  أمام  مفتوحة  جائزة  العريب  لإلبداع  الشارقة 

ولقدد  السواء،  حد  عىل  والشعرية  النرثية  الشعرية 

إطار  ليدخل  شعري،  مرسحي  بنص  املشاركة  قــررت 

عىل  قادرة  الشعري  املرسح  نصوص  بأن  إميانا  املنافسة 

املعايري  ألن  النرثية،  النصوص  بني  الفوز  ورمبا  املنافسة 

هي معايري مرسحية يف املقام األول، أما القالب فنختلف 

الــدورة  يف  الفائزة  العابر  فمرسحية  لذا  ونتفق،  فيه 

مبثابة  كانت  الشارقة  جائزة  من  والعرشين  الرابعة 

الشعري،  املرسحي  النص  يف  الثقة  لتجديد  كبرية  فرصة 

كانت  الفيصل  الله  عبد  األمري  سمو  جائزة  جاءت  ثم 

للشعر  السعودية، وكانت مخصصة  العربية  اململكة  من 

لخوضها  جديدة  تجربة  كانت  هنا  ومــن  املرسحي، 
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والسيايس  والثقايف  التاريخي  إطاره  يف   – غربيا  أو  كان 

جديد  ثوب  يف  طرحه  أعيد  ثم  آخــره،  إىل  واملجتمعي 

ومن  واقعه،  ومعطيات  العريب  املتلقي  ذائقة  مع  يتالئم 

الجاحظ،  عن  كتبت  أن  بعد  الخط  لهذا  واستمرارا  هنا 

اإلدريــيس،  والرشيف  وبودلري،  املعتز،  بن  الله  وعبد 

راقص  مونودراما  يف  لوركا  عىل  ــدور  ال جاء  وغريهم، 

ويتم  لوركا  بحياة  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  ألنها  الفالمنكو 

من خاللها ترجمة القيم التي ميثلها هذا الفنان الكبري يف 

أمراً  لوركا  عن  الكتابة  تعد  رمبا  الحديث،  إسبانيا  تاريخ 

غامضاً،  كان  الفنان  هذا  حياة  من  كبرياً  جزءاً  ألن  صعباً 

وجه  عىل  قرب  له  ُيعرف  وال  غامضة،  كانت  أيضا  ووفاته 

مشوقاً  األمر  كان  لذا  اللحظة،  هذه  حتى  التحديدي 

نهايته كمعادل  أن يكتب نص تتكشف معانيه يف  ومثرياً 

موضوعي لهذه الحياة الغامضة للوركا .

مـــا أبـــــرز صـــعـــوبـــات الــكــتــابــة اخلـــاصـــة بــنــصــوص 
ــلــــى وجــــــه اخلــــصــــوص مــــا أبــــرز  املـــــونـــــودرامـــــا وعــ
لكتابة  تصديت  عندما  واجهتها  التي  التحديات 

هذا النص ؟
املتلقي  ذائقة  بني  حائاًل  تقف  التي  املعوقات  أكرب  لعل 

الكتاب  بعض  يعتربه  إذ  ذاته  النص  هي  واملونودراما 

مونولوجا طويال أو رسدا طويال لحكاية ما، مام يدعوهم 

املتعددة  املواقف  وخلق  التكثيف  عن  والبعد  للرثثرة 

داخل النص، والجنوح إىل رسد الخواطر النفسية والذاتية 

أذكر  فال  والبكائية،  للمظلومية  امليل  أيضا  بإسهاب، 

الجنوح  وأيضا  كوميديا،  مونودراميا  عمال  شاهدت  أنني 

للخطابية املفرطة ورمبا الخطب الوعظية املبارشة، ثم يأيت 

أدواره  تفرد ومتيز عن سائر  إىل  يحتاج  الذي  املمثل  دور 

األخرى ألن املرسحية كلها ستكون قامئة عليه، وليس كل 

املونودراما  تطلبت  إذا  خاصة  هذا،  يستطيعون  املمثلني 

أصحاب  ألحد  الــدور  كان  أو  الحريك  التعبري  أو  الغناء 

الدور  مــؤدي  املمثل  مع  فيزيائيا  يتطابق  وال  الهمم 

واحداً  املمثل  لكون  فنظرا  األخرى  العنارص  ثم  وخالفه، 

إىل  الرتابة  لكرس  الحاجة  ألزمته  كلام  فيلجأ  املرسح  عىل 

تكون  قد  ديكور  قطعة  أو  موسيقى  أو  رقصة  توظيف 

غري مربرة، مام يحيلنا إىل رضورة أن يكون النص به من 

عنارص التشويق واالستحواذ ما يكفي لجذب املشاهد، ثم 

تتضافر العوامل املرسحية األخرى لتجسيد هذا النص كام 

يجب، بعيد عن القوالب الجاهزة واملستخدمة سلفا

ما سبب تسمية النص برقصة الفالمنكو ؟
أن  إىل  يرجع  الفالمنكو(  بـ)راقص  النص  تسمية  سبب 

لوركا كان مهتاًم بإسبانيا بتاريخيها اإلسباين والعريب، وكان 

يف  والسود  إسبانيا  يف  الغجر  من  املهمشني  بحياة  مهتاًم 

األحياء  يف  فريقص  الغجر  حياة  يف  يندمج  وكان  أمريكا، 

عن  ويكتب  وخالفه  والبيازين  السكرامنتو  يف  الغجرية 

بني  بالرتاسل  املؤمن  فهذا  لذا  ــاف؛  األري وعن  غرناطة 

لدورات، ولفت انتباهي جدا هذا الفن فقرأت وشاهدت 

ودرست، وأنا دامئا أسعى للكتابة يف الزوايا البعيدة التي 

مل يسربها الكثريون قبيل ورمبا – إن استطعت- مل يكتب 

أن  فكرة  كانت  هنا  ومن  مرسحيا،  عمال  قبيل  أحد  عنها 

فيه  يكتب  ال  مرسحيا  عمال  لكونها  املونودراما  أكتب 

يف  كثريا  عنها  يكتب  مل  أيضا  شخصية  أختار  وأن  بكرثة، 

)راقص  نص  عرب  لوركا  شخصية  وهي  املرسحية  األعامل 

الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  يف  بها  ألشارك  القالمنكو(، 

للمرسح الشبايب، ويف هذا اإلطار أمثن غاليا دور املهرجان 

يف تسليط الضوء عىل فن املونودراما واهتاممه به وإفراد 

البعيدة  الزرايا  تلك  اللتقاط  أحوجنا  فام  له،  جائزة 

ومباغتة الوعي الكتايب بها لشحذه وإيقاظ شعلته.

الــذى دعــاك لكتابة نــص “رقــصــة الفالمكنو”  مــا 
ونود أن نتعرف على أجواء النص ؟  

الخط  أولها  عديدة  أمور  لوركا  حول  للكتابة  دعاين  ما 

الذي اتخذته لنفيس يف الكتابة وهو تناول الرمز – عربيا 

جيل  منذ  كبري  باهتامم  يحظى  يعد  مل  فرع  كتابة  يف 

الشباب  جيل  من  حثيثة  محاوالت  وجود  مع  الــرواد، 

الشعري،  املرسح  كتابة  يف  األول  الرعيل  بركب  للحاق 

جسد  يف  تنفخ  روح  مبثابة  الفيصل  جائزة  كانت  لذلك 

املرسح الشعري العريب، بعد حصويل عىل جائزة الفيصل 

النص  فئة  يف  للمرسح  العربية  الهيئة  قامئة  إىل  رشحت 

للتأكيد  بنص شعري مرسحي ألعود  أيضا  للكبار  املوجه 

عىل  الشعرية  املرسحية  النصوص  بقدرة  إمياين  أن  عىل 

النقطة  إىل  بنا  يقفز  مام  قامئا،  زال  ما  والفوز  املنافسة 

قابل  الشعري  املرسحي  النص  أن  تعني  والتي  األهم 

املرسحية  األعامل  كل  شأن  شأنه  الخشبة  عىل  للتنفيذ 

املونودراما،  أما  عليه.  املعايري  ذات  النطباق  األخــرى 

فتشرتك مع املرسح الشعري يف كونها فنا يعاين االنزواء 

كتابته،  وانحسار  عليه،  الضوء  لتسليط  والعطش 

عن  فيها  سمعت  التي  األوىل  املرة  كانت  رمبا  ومتثيله، 

املونودراما كانت من خالل جائزة الفجرية املخصصة لها، 

أسيوط  محافظتي  يف  أقيم  الذي  الغرفة  مرسح  من  ثم 

تسليط  في  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان  دور  غاليا  أثمن 
له جائزة  وإفراد  به  واهتمامه  المونودراما  فن  على  الضوء 
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وتطوراته،  أخباره  لبث  االجتامعي  للتواصل  صفحات 

بنجاح  مبرشات  هذه  كل  لتنفيذه،  الحثيثة  والرتتيبات 

سليمة،  نتائج  تعطي  السليمة  املقدمات  ألن  املهرجان، 

اإلعالمي  وزخمه  الشبابية  بإدارته  العمل  أن  وظني 

واملتابعة الكبرية يبرش بأن املهرجان يستحق لقبه الدويل 

وأن يربز مكانة مرص يف تنفيذ مثل هذه املهرجانات

متيزت ىف كتابة املرسحيات الشعرية ولكن مل تقدم هذه 

املرسحيات عىل خشبات املسارح ؟

تنفيذ ما أكتب من الشعر املرسحي مل يتوقف عند مرحلة 

خشبة  عىل  الشعرية  املرسحية  نصويص  أحــد  تقديم 

املرسح، فبجانب تقديم نصويص املرسحية النرثية، ودمج 

الفرق،  تنفذها  الشعر املرسحي يف أعامل مرسحية أخرى 

الغنايئ  املرسحي  الشعري  األوبريت  تقديم  إىل  لجأت 

أيضا، وتم تنفيذ بعضها وبعضها ما زال ينتظر دوره، رمبا 

ألسباب عديدة تتعلق بتنفيذ املرسح الشعري من تهيئة 

للعرض،  املناسب  املناخ  وتوفري  الشعري،  للعرض  الفرق 

ومفردات تحقق له نجاحه

ىف رأيك هل هناك رشوط يجب أن تتوافر عندما يتصدى 

املخرجني لتقديم مرسحيات شعرية ؟

شأنه  فهو  الشعري  املرسح  لتقديم  يتصدى  حني  املخرج 

كشأن كافة النصوص الفصيحة التي يقدمها، فال أرى فرقا 

يف  الفصيح  فالنص  مثال،  النوع  خصوصية  بسبب  كبريا 

للتدقيق  مهيأة  فرقته  تكون  أن  إىل  األحوال سيحتاج  كل 

اللغوي، وإىل الشعر الفصيح وتلحينه وغنائه، وإىل التعبري 

إسهاب،  دون  األخرى  التفاصيل  وكافة  املناسب  الحريك 

وما سيواجهه من معوقات يف تنفيذ النص الفصيح هو ما 

تصوره  رمبا  الشعري،  املرسحي  النص  تنفيذ  يف  سيواجهه 

تصوره  رهني  فاإلنسان  األكــرب  العائق  هو  األمــر  حول 

ومخاوفه يف النهاية

فأيهام  الشعرية  الدواوين  من  العديد  ولك  شاعر  انت 

أقرب إليك ؟

والخط  أبــدا  يفرتقان  ال  رهــان  جــوادا  واملــرسح  الشعر 

خصائصه  فن  لكل  أن  رغم  شفيف،  خط  بينهام  الفاصل 

وتفرده إال أن نشأتهام واستمراريتها كانتا دامئا مرتبطتني، 

ماهية  إدراك  ميكن  ألرسطو  الشعر  فن  كتاب  ومبطالعة 

تلك العالقة، وبالنسبة يل فأنا أكتب كليهام بذات الشغف 

املبدع  عىل  فليس  كبري  بشكل  التصنيفات  إىل  أميل  وال 

أن يكون شاعرا فقط أو روائيا أو مرسحيا إىل آخره وإمنا 

الذي  الثوب  أو  قالبه  كان  مهام  للفن  تاما  انحيازا  أنحاز 

اتخذه لنفسه، فالحقيقة أن األشكال تتبدل وتتغري ويظل 

الفن وحده هو الطموح األسمى لكل هذه األشكال.

مارأيك ىف مسابقات التأليف املرسحي وهل تؤيت بثامرها 

للكاتب ؟

التأليف املرسحي شأنه شأن كل عمل أديب آخر فالكاتب 

يف املقام األول يعرب عام يجول يف نفسه معربا عن مواقفه 

موضوعات  من  واقعه  وحياة  حياته  يف  حيزا  يشغل  وما 

ال  من  ويد  له  لسان  ال  من  لسان  فهو  الناس  تهم  هامة 

يقوم  وأن  نرشها،  ويود  يحملها  التي  رسالته  وله  له،  يد 

معارصيه  ولدى  لديه  الفنية  الرؤية  تطوير  يف  بــدوره 

وخطه  الخاصة،  ريادته  لصنع  ومحاولة  ومجايليه، 

اإلبداعي الخاص، وال شك أن التأليف املرسحي اآلن بعد 

واشرتاك  واملحلية  الدولية  للجوائز  عديدة  أبواب  فتح 

تنفيذ  يف  الرسمية  غري  واملنظامت  الرسمية  املؤسسة 

الظن  فأغلب  تنفيذها  منافذ  وتعدد  املرسحية  العروض 

بالكتابة  املبدعني  اهتامم  مساحة  من  سيزيد  هذا  أن 

املرسحية

الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  عن  إنطباعتك  أبرز  ماهي 

املشهد  ىف  الحايل  دروه  ترى  وكيف  الشبايب  للمرسح 

املرسحي ؟

الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  حول  وسمعته  رأيته  ما 

أوال  واهتاممه  املاضية  الفرتة  خالل  الشبايب  للمرسح 

منصته،  عىل  ليكونوا  املــرسح  عامل  يف  الرموز  بتقديم 

من  ذاتــه  املهرجان  عىل  السابقة  للخطوات  والتنظيم 

إجراء املسابقات وااللتزام بالجدول الزمني، والتواصل مع 

املبدعني، وتنظيم جلسات تعريفية باملهرجان، وتخصيص 

األجدر  التعبري  كان  الثقافات  عىل  واملنفتح  الحضارات 

عنه هو عن طريق تصوره راقصا للفالمنكو املستمد من 

التامزج األندليس اإلسباين الغجري.

إبرازها من خالل نص  أدرت  التى  الرؤية  ما هي 
»رقصة الفالمنكو ؟ 

تعد  لوركا  فحياة  النص  وراء  من  رؤية  هناك  بالتأكيد 

فلوركا  واجتامعيا وسياسيا ومعرفيا؛  وثقافيا  فنيا  منوذجا 

يكمل  ومل  متأخرا  إال  يتكلم  أو  ميش  مل  الذي  الطفل 

تعليمه الجامعي وهو ابن عرص اتسم بالتناحر والخالف 

االتهامات  من  العديد  تلقى  والذي  إسبانيا  يف  والقتال 

والذي عارص جيال رائعا من كتاب وفناين إسبانيا والذي 

مل ينجح يف اقتناص حبيبته، والذي جر جرا إىل خالفات 

الكنيسة  اتهم بالشذوذ ومعاداة  قبلية وسياسية، والذي 

بانتهاء  الكفيلة  االتهامات  كافة  له  وكيلت  والرأساملية 

حياته بالفتل، مبعنى آخر كل الظروف املهيأة إما لصنع 

فنان عظيم أو فاشل كبري، ليختار طريقه.

هل هناك معايير محددة يجب أن تتوافر عندما 
يتصدي الكاتب لكتابة املونودراما ؟

املونودراما  لكتابة  أكادميية  معايري  هناك  بالتأكيد 

معروفة ويكاد يكون متفقا عليها، أما قلة الكتاب الذين 

هذه  مع  لتصادمهم  فريجع  املونودراما،  لكتابة  يتجهون 

املعايري، وأيضا لوجود املعوقات التي أرشت إليها سلفا

لوركا  حياة  عن  رؤية  يعرض  الفالمنكو  »رقصة  المونودراما  نص 
ومعرفيا وسياسيا  واجتماعيا  وثقافيا  فنيا  نموذجا  تعد  اليت 
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1717
للمهرجان: السابعة  الدورة  عن  مسرحيون   

فارقة  عالمة  أصبح  الشيخ  شرم  مهرجان    
العربية المهرجانات  في 

 ٣٠  –  ٢5 من  الفرتة  فى  أقيمت  الــيت  الشبابي  للمسرح  الــدولــي  الشيخ  شــرم  لمهرجان  السابعة  الـــدورة  على  الستار  أســدل 
سيناء،  جنوب  محافظ  فــوده  خالد  حــرب  أركـــان  والــلــواء  الكيالني،  نيفني  الــدكــتــورة  الثقافة  وزيـــرة  معالي  رعــايــة  تحت  نوفمرب 
الــمــهــرجــان  ويــــرأس  الــبــســتــاوي  إنــجــي  الــدكــتــورة  الــمــهــرجــان  عــــام   ومــديــر  الــغــربــاوي  مــــازن  والــفــنــان  الــمــخــرج  الــمــهــرجــان  ويــــرأس 
أسم  الدورة  هذه  وحملت  صبحي   محمد  والفنان  النجم  للمهرجان  العليا  اللجنة  ورئيس  أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة  شرفيًا 
وملحوظًا  كبريًا  تطورًا  الــدورة  هذه  وشهدت  الشيخ  شرم  ثقافة  بقصر  والختام  االفتتاح  حفل  ،وانطلق  األلفي  نبيل  الدكتور 
الـــدورة  هـــذه  فــقــدمــت  مختلفة  دول  مــن  كــانــت  الـــيت  الــمــشــاركــة  الــمــســرحــيــة  والـــعـــروض  والـــــورش  الـــنـــدوات  مــســتــوي  عــلــى  فــى 
المهرجان  أن  العربية  الدول  مختلف  من  المسرحيون  ورأى  والمعرفي  والفين  الثقافي  األثر  بالغ  له  كان  فعااًل  ثقافيا  حراك 
فعاليات  مــن  يــقــدم  فيما  ملحوظًا  تــطــورًا  هــنــاك  دورات  سبعة  فبعد  والــدولــيــة  العربية  الــمــهــرجــانــات  أهــم  مــصــاف  فــي  أصــبــح 
والمؤسسات  الهيئات  من  مجموعة  مع  بروتوكوالت  عــدة  عقد  ذلــك  إلــى  إضافة  والعربية  المسرحية  الحركة  تــري  مسرحية 
عن  المسرحيني  انطباعات  على  لنتعرف  التحقيق  هــذا  أجرينا  الثقافي  الــتــبــادل  عملية  لتنشيط  والعالمية؛  العربية  المسرحية 

الشبابي. للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  لمهرجان  السابعة  النسخة 
رنا رأفت

تحقيق

لألفضل والتطور  التغري 
الحديث  الجمعان  سامي  د.  السعودي  واملخرج  الكاتب  قال 

عن الدورة السابعة يحيلنا إىل الحديث عن الدورات السابقة 

للمهرجان والتي لها بصامت مأثره فقد بدأ املهرجان منذ عام 

له  التأسيس  بدأ  حينام  الحراك  لهذا  مواكباً  وكنت  م   2016

انطلقت دورات جيدة ولكن ىف كل دورة أخري نلمس التطور 

والتغري لألفضل وكأن الطموح ال يتوقف ويكرب بشكل واضح 

، وقد كربت هذه الدورات باملشاركات الدولية املميزة فهناك 

عروض شبابية تأيت الفته للنظر حتى أن كثري من املهرجانات 

العربية تنظر إىل هذه العروض وتأخدها يف مهرجاناتها

املهرجانات  عليها  يشتمل  التي  املسارات  وكذلك   : وتابع 

مسابقة  مثل  متنوعة  مسابقات  هناك  فإصبح  دامئاً  متطورة 

مسابقة  وكذلك  املرسحي  التأليف  ومسابقة  العلمي  البحث 

؛ وبالتايل هناك حالة  كبرياً  التي أخدت تطوراً  الشارع  محور 

السادسة  دورته  ىف  املهرجان  ،وتطور  املستمر  التطور  من 

شوطاً  تقطع  املهرجانات  عادة  حدث  هذا  يعد  والسابعة 

يحمله  الذي  الكبري  فالطموح  للتطور  ــدورات  ال من  كبرياً 

القامئني عىل املهرجان رئيس املهرجان مازن الغرباوي ومديرة 

ونظره  هاًم  يحملون  وإدارتهم  البستاوي  إنجي  د.  املهرجان 

اليعرف  الغرباوي  مازن  املخرج  أن  فأرى   ، للقادم  ثاقبة 

،وهو  ميزه خفية  به  الشيخ  مهرجان رشم  ولذلك  ؛  مستحيل 

أنه مطمع لكل املرسحيني ليأتون إليه ألنه يجمع بني أمرين 

أنه  وبالتايل  األول؛  الطراز  من  سياحية  مدينة  ىف  أنه  األول 

املهرجان  األخــر  والــىء  املدينة  هذه  العامل  لريى  طموح 

هذا  حضور  ىف  يرغبون  املرسحيون  فأغلب  حميميه  روح  به 

املهرجان وأتصور أن املهرجان بعد 10 دورات سيكون معلم 

يف عامل املهرجانات الدولية .

مهرجان رشم الشيخ أصبح عالمة فارقة يف املهرجانات العربية

الفنانة األردنية أمل الدباس وهي أحد الفنانات املكرمات ىف 

رشم  مهرجان  عن  قائلة  ذكرت  السابعة  الدورة  افتتاح  حفل 

الشيخ الدويل للمرسح الشبايب الطموح ال يتوقف ىف مهرجان 

دورة  عن  دورة  بكل  نوعية  نقالت  هناك  فدامئا  الشيخ  رشم 

السبع  خالل  ففي  البهجة  النفس  ىف  أحدثت  الدورة  وهذه 
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18 تحقيق

مصاف  ىف  وجــوده  يثبت  املهرجان  هذا  استطاع  سنوات 

املضمون  حيث  من  العريب  الوطن  ىف  املهمة  املهرجانات 

للورش  املهمة  العاملية  الطاقات  واستقطاب  والتنظيم 

والندوات الفكرية ،وىف التكرميات مهرجان رشم الشيخ أصبح 

قيايس  زمن  ىف  ،وهذا  العربية  املهرجانات  يف  فارقة  عالمة 

وإدارة  إبهار  هناك  دورة  كل  ،ويف  املهرجان  إلدارة  يحسب 

إنجي  والدكتورة  الغرباوي  مازن  املخرج  بقيادة  املهرجان 

البستاوي فهم خالقني ومبدعني وننتظر دامئا محطات مبهرة 

ىف كل دورة .

القصرية  للعروض  محور  استحداث  أتمىن 
الطفل لعروض  ومحور 

الشيخ  رشم  مهرجان   : مسعد  الدين  حسام  والباحث  الناقد 

أرض  عىل  تحدث  شبابية  تظاهرة  الشبايب  للمرسح  الدويل 

سيناء ،وحدث دويل مهم جداً  يلقي تفاعل إيجايب من سكان 

املرسح  لعروض  الثقايف  األثر  ىف  نبحث  أن  وعلينا  املدينة 

الشبايب  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  يقدمها  التي 

من  املكرمني  حول  تساؤالت  فهناك  الشيخ،  رشم  مدينة  ىف 

املهرجان  أيام  خالل  ستقدم  التي  العروض  ،وماهي  النجوم 

رشم  مدينة  سكان  يرددها  التي  األسئلة  املهرجان  ،وموعد 

»السيسوثقايف«  األثر  يؤكد  ما  وهو  منهم  واحداً  وأنا  الشيخ 

 ، الشيخ  التظاهرة  ىف نفوس جامهري رشم  الذي خلفته هذه 

بقيادة املخرج  املهرجان  إدارة  الذي تقدمه  التطوير  أن  وأرى 

املثال  سبيل  عىل  األثر  هذا  تركت  ما  هي  الغرباوي  مازن 

العروض  بدأت  فقد  الشارع  مرسح  لعروض  املبارش«  »البث 

عالقة  بدأت  هنا  من  ،وتجامعتهم  الجامهري  أماكن  ىف  تقدم 

تظاهرة  هناك  أن  تعرفهم  الناس  وبني  الشارع  عروض  بني 

رشم  جامهري  مع  صداقات  تكوين  الثاين  الــىء   ، مهمة 

الشيخ  رشم  سكان  من  للمهرجان  متطوعني  وجلب  الشيخ 

،وإستهداف مدارس رشم الشيخ بعروض ولقاءات فنية معهم 

هناك  يكون  أن  وأمتني  السلويك«  »التآزر  عملية  يؤكد  وهو 

محور للعروض القصرية ألن النص املرسحي القصري له إبتكار 

وتجديد .وأمتني تفعيل محور جديد وهو محور مرسح الطفل

وتمثيلها  العروض  بانتقاء  تمتاز  الدورة  هذه 
وأجنبية عربية  مختلفة  لدول 

بتواجده  سعادته  عن  أعرب  لبنان  من  الدين  زين  هشام  د. 

ىف مرص وىف مدينة رشم الشيخ واملهرجان وقال : واكبت هذا 

الثانية بعرض  الدورة  األوىل وشاركت ىف  املهرجان من دوراته 

البحث  مسابقة  ىف  تحكيم  لجنة  عضو  أنا  ،واليوم  مرسحي 

للنظر  ملفت  بشكل  مرحلة  من  أنتقل  املهرجان  هذا  العلمي 

هذه الدورة متتاز بعدة أمور ،ومنها  إنتقاء العروض ومتثيلها 

لدول مختلفة عربية وأجنبية ،وهذا يرثي التفاعل الثقايف بني 

وقيمتها  األعامل  محتوى  وكذلك  والعامليني  العرب  املرسحيني 

الفنية فاملهرجان يتطور بشكل مفرح ، يستحق كاًل من مازن 

التنظيم  فجاء  والتقدير  التهنئة  البستاوي  وإنجي  الغرباوي 

العربية  املهرجانات  ألكرب  يرتقي  جــداً  عايل  مستوي  عىل 

 ، شديد  إنظباط  به  ىشء  فكل  العاملية  املهرجانات  ،وبعض 

مدينة  وهي  الشيخ  رشم  مدينة  ىف  املهرجان  أن  الرغم  وعيل 

سياحية ؛ولكن املهرجان يتعامل مع املشاركني ليس بإعتبارهم 

سائحني ولكن يتعامل معهم كمشاركني ،ومثقفني أتوا ليتبادلوا 

ميزة  وهذه  وعروض  ولقاءات  وورش  ندوات  فهناك  الثقافة 

مهمة فأصبح املهرجان من أهم املهرجانات العربية .

بما  كبرية  عراقيني  كمسرحيني  سعادتنا  
حبيبة ومصر  الشيخ  شرم  فى  هنا  يتحقق 

سعادته  عن  أعرب  املشهداين  جبار  العراقي  والفنان  املخرج 

أنها املشاركة  الشيخ موضحاً  امللحوظ ىف مدينة رشم  بالتطور 

عيل  وكبري  متقدم  ومستوى  كبري،  تطور  فهناك  له  الثانية 

،ونوعية  املرتاكمة  والــخــربات  واإلدارة  العروض  مستوى 

التي  املرسحية  التجربة  بهذه  سعادته  ايل  مشرياً  املشاركني 

فأصبح هناك  األخري  العرية  الدول  كبري ىف  لها صدى  أصبح 

مهرجانات ىف الدول العربية للشباب واملحرك الرئييس لها هو 

مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب وأضاف: سعادتنا  

كمرسحيني عراقيني كبرية مبا يتحقق هنا ىف رشم الشيخ ومرص 

حبيبة ونشعر أن هناك توافق وأخوه وتوأمه حقيقة .

السابعة الدورة  فى  كبري  اختالف 

هناك  قائاًل:  أوضح  رايض  منري  العراقي  واملخرج  الكاتب 

اختالف كبري ىف الدورة السابعة ،وتنوع ىف فعاليات املهرجان 

من أعامل مرسحية وندوات وورش ولقاءات وتكريم قامات 

توقيع  حفل  عقد  وقد  الكبار  الفنانني  بعض  وإستضافة 

الكبري ىف  التطور  لكتايب »شكسبري ىف جبل األوليمب« متمنياً 

املهرجان ىف الدروات القادمة

املهرجان  رشف  ضيف  هو  العراق  يكون  أن  قائاًل:  وتابع 

باألخص ىشء عظيم وخاصة  أن دولة العراق تتمتع بحضارة 

املهرجان  دعم  ىف  توفقنا  الله  ،ونحمد  كبري  وإمتداد  عريقة 

عن طريق مشاركة عروض ومرسحيني ىف لجان تحكيم وكذلك 

مكرمني من العراق وعقد حفالت تكريم وتوقيع كتب.

ليشاهد  المهرجان  فرتة  مدة  أتمىن 
الشيخ شرم  مدينة  معالم  المسرحيون 

الدورة  د. جبار جودي وصف هذه  العراقيني  الفنانني  نقيب 

وخاصة  العروض،  يف  وثراء   وتنوع  بها  الدورات  أوسع  بأنها 

قوية  منافسة  هناك  كانت   : وقال  الكربى  املسابقة  عروض 

أماكن مهمة  الشارع  بها محور مرسح  يقدم  التي  واألماكن  

الشيخ تطوراً من  يف وسط الجامهري فنشهد ىف مهرجان رشم 

دورة لدورة ىف نوع الضيوف واملرسحيني والعروض والندوات 

والورش كذلك هناك تطوراً كبرياً ىف الجوانب الفكرية ،وأمتنى 

ىف الدورات املقبلة مد ليايل املهرجان حتي يتمكن املرسحيون 

يف كل مكان من مشاهدة معامل مدينة رشم الشيخ .

المهرجانات  أهم  من  الدولي  الشيخ  شرم 
والعالمية العربية  المسرحية  الساحة  على 

الكاتب واملخرج مجدي محفوظ رأى أن مهرجان رشم الشيخ 

الساحة  عىل  املهرجانات  أهم  من  الشبايب  للمرسح  الدويل 

املرسحية العربية والعاملية ؛ الحتوائه عىل العروض املرسحية 

املرسحية يف مرص سيجد  للحركة  فاملتابع  الدول  مختلف  من 

فرصة  املهرجان  إتاحة  إيل   مشرياً   ، كبرياً  تطوراً  هناك  أن 

للشباب للمشاركة سواء عن طريق الورش املرسحية التي يتم 

تنظيمها أو الندوات أو اإلصدارات املرسحية، وجميعها داعمة 

العاملي  باملرسح  ،واالحتكاك  بل  املرصي  املرسحي  للحراك 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 26 ديسمبر 2022العدد 545 العدد 26800 ديسمبر 2022العدد 800

1919 تحقيق

خارج  املرسحية  التجارب  عىل  اإلطالع  للشباب  الفرصة  يتيح 

مرص  خارج  مشاهدتها  الشباب  يستطيع  ال  قد  مرص  نطاق 

املختلفة  املرسحية  والرؤى  األفكار  إندماج  املهرجان  فيتيح 

حتي يخرج الشباب بعد املهرجان لديهم حصيلة فكرية عن 

كثري من العروض واألفكار والروىء

جيد مستوي  على  كان  التنظيم 
رشم  مهرجان  عن  قــال  تونس  من  العامرى  منري  الفنان 

وقد  للمهرجان  السابعة  الدورة  ىف  باملشاركة  سعيد   : الشيخ 

أثناء  ،ورأيت  للمهرجان  الثانية  الدورة  ىف  شاركت  وأن  سبق 

عىل  لألفضل  الشيخ  رشم  مدينة  تغري  الدورة  هذه  تواجدي 

مبهرجان  التنظيم  وجاء  األشياء  وكل  التحتية  البنية  مستوي 

فكل  جيد  مستوي  عىل  الشبايب  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم 

للمرسح  الدويل  الشيخ  مهرجان رشم  إلدارة  والتقدير  التحية 

الشبايب بقيادة املخرج مازن الغرباوي ، وأكرث مامييز املهرجان 

األقبال الجامهريي الواسع وهو ىشء جيد وأمتني التوفيق ىف 

الدورات القادمة للمهرجان

خليج  فى  المهرجان  فعاليات  تقام  أن  أتمين 
نعمة

»جايا  جمعية  مؤسس  منجي  فارس  الكروايت  املرصي  الفنان 

موضحاً  متميزاً  بأنه  املهرجان  وصف  والرياضة«  للفنون 

الورش  ىف  كربي  قامات  فهناك  فعالياته  ىف  امللحوظ  التطور 

الكبري  واملخرج  تورست«  »سكوت  األمرييك  املدرب  منهم 

فسكوت  كبري  ثقل  لهم  وفنانني  مرسحيني  وهم  جالل  خالد 

اكتشف العديد من نجوم هوليود واملخرج خالد جالل صانع 

نجوم ىف مرص والوطن العريب ،وكذلك متيزت الدورة السابعة 

الزمن  تسابق  املهرجان  إدارة  فكانت  مميزة  عروض  مبشاركة 

نعمة  خليج  ىف  العروض  تقدم  أن  متمنياً  حديثه  واختتم 

ليشاهدها كل الجامهري.

لعروض  مشاركات  هناك  تكون  أن  أتمين 
للمهرجان المقبلة  الدورات  فى  الدمى  مسرح 
عن  مسئول  تونس  من  العرقي  منري  محمد  املخرج  الفنان 

ليست  هذه   « قال  التونسية   الثقافة  بوزارة  املرسح  إدارة 

للمرسح  ــدويل  ال الشيخ  رشم  مهرجان  ىف  ىل  األويل  املــرة 

والدكتورة  الغرباوي  مازن  للمخرج  التحية  وكل  الشبايب 

متميزين  وهم  الشباب  من  عملهم  وفريق  البستاوي  إنجي 

وهناك طفرة نوعية وشعرت ىف هذه الدورة أن هناك توافد 

موفقاً  العروض  إختيار  فكان  الشباب  من  خاصة  جامهريي 

الندوات  وباألخض  جيدة  كان  أقيمت  التي  الندوات  وكذلك 

الجيد  األعالمي  التواجد  وكذلك  املرسحيني  وتوافد  التكرميية 

وكذلك   ، كبري  بشكل  ملسته  ىشء  ،وهذا  املكرم  حق  ليوفوا 

مهاراتهم  من  تطور  ،والتي  للشباب  أقيمت  التي  الــورش 

ميدان  لدخول  يؤهلهم  ما  ،وهو  أعىل  مستوى  ىف  وتجعلهم 

الفن واملرسح؛ ليصبحوا متحرفني ونجوماً ،وأمتني ىف الدورات 

الدمى،  مرسح  لعروض  مشاركات  هناك  تكون  أن  القادمة 

تجربة  لها  فمرص  املهم  املرسح  أنواع  من  نوع  أنها  وخاصة 

قيمة وكبرية ىف مرسح العرائس فالبد أن ندفع الشباب حتي 

يتعاطوا هذا الفن .

الجمال لهذا  شكرًا   
ىف  املكرمني  أحد  وهي  بدن  زهرة  العراقية  الفنانة  وجهت 

للمرسح  الدويل  الشيخ  ملهرجان رشم  الشكر  السابعة  الدورة 

والفنان  املخرج  املهرجان وعىل رأسهم  والقامئني عىل  الشبايب 

مازن الغرباوي.

الكبري  والرقي  الجامل  تظهر  التظاهرة  هذه  إقامة  وقالت: 

كانت  املهرجان  رشف  ضيف  دولــة  السابعة  ــدورة  ال ويف  

للمرسحيني  وفعاليات  أنشطة  عدة  هناك  كانت  وقد  العراق 

كتابني  توقيع  الختام وحفل  تكرميي ىف حفل  العراقيني ومنها 

للكاتب منري رايض ود. حليم هاتف وندوة عن تاريخ املرسح 

العراقي والكاتب الشاب الفائز ىف مسابقة النصوص املرسحية

لدي  خاص  وقع  له  الدورة  هذه  ىف  تكرميي  كان   : وأضافت 

فكل الشكر لنقيب الفنانني العراقيني د. جبار جودي فقد كان 

املرسحيني  من  كبرية  وأسامء  قامات  العراقي  الوفد  يف  معي 

العراقيني  وهذا بالنسبة يل ىشء مميز ، وهناك اختيار راقي 

ىف  الجامل  لهذا  فشكراً  املرسحية  العروض  اختيار  ىف  ومميز 

مدينة رشم الشيخ ،ولن تكون زياريت األخرية ملرص .

الشبابية  الطاقات  كل  يجمع  عالمي  مهرجان 
المسرحي المجال  فى 

فيام وجه الفنان واألستاذ زيد الهاشمي رئيس املرسح الوطني 

مازن  للمخرج  الشكر  اإلمارات  بدولة  الشباب  الثقافة  بوزارة 

الشبايب  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  رئيس  الغرباوي 

عاملي  مهرجان  بأنه  املهرجان  واصفاً  املهرجان  لتميز  والتحية 

موضحا  املرسحي  املجال  ىف  الشبابية  الطاقات  كل  يجمع 

متابعته للقاءات التعارفية بني جيل الشباب وأصحاب الخربات 

ومنهم لقاء املخرج الكبري خالد جالل واألستاذ أحمد بورحيمة 

شكرن  ريتشارد  واملخرج  الشارقة  دائرة  ىف  املرسح  إدارة  مدير 

األشياء  أحد  أن  موضحاً  تورست  سكوت  األمرييك  واملــدرب 

الجيدة والهامة ىف املهرجان توقيع بروتكول مع جمعية »ياس« 

الشباب  املهرجان  مييز  ما  أبرز  من  وأضاف  والفنون  للثقافة 

التنظيمية فقد عملوا بدأب وحب وهو  اللجان  املسئولني عن 

ىشء يحسب إلدارة املهرجان توظيف الطاقات الشبابية ىف أكرث 

من محور ومنها أيضا لجان تحكيم املسابقات



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 26 ديسمبر 2022العدد 545 العدد 26800 ديسمبر 2022العدد 800

20
كمبوديا  فى  التفكري  هشام عبد الرءوف مسرح 

نوافذ

وال  املجتمع.  مشاكل  مع  للتعامل  املرسح  يتصدى  ما  عادة 

هذه  عن  أسيا  جنوب  ىف  الواقعة  الدولة  تلك  كمبوديا  تخرج 

القاعدة.

خمس  كل  من  ــل  األق عىل  ــدة  واح أن  اإلحصائيات  تقول 

يكون  أن  وميكن  املنزىل.  للعنف  تتعرض  كمبوديا  ىف  سيدات 

األخ  أو  االب  جانب  من  أو  حياتها  رشيك  جانب  من  ذلك 

أواالبن أحيانا. وأمام  تفاقم  املشكلة قررت فرقة مرسحية ىف 

انتاج عدد من  الغرىب   الشامل  مدينة “باتامبانج” كربى مدن 

املرسحيات التى تناقش املشكلة. وهذه الفرقة اسمها “الخون 

كومنيت” أو “مرسح التفكري”. وأسسها مجموعة من الفنانني 

الخمري املحرتفني والهواة وانصاف الهواة الذين مروا ىف حياتهم 

بهذه التجربة أو اطلعوا عىل تجارب من هذا القبيل.

بالجديدة بل هى مشكلة أصيلة ىف كمبوديا  واملشكلة ليست 

أو كمبوتشيا كام يقول اسمها  الرسمى باللغة الكمبودية والتى 

حولتها فرنسا ىف سنوات االحتالل إىل كمبوديا. 

 الجديد أنها املرة األوىل التى تناقش فيها القضية عرب املرسح 

أو أي قناة درامية أخرى. بل أنها كانت تناقش عىل استحياء ىف 

الصحف والربامج التليفزيونية واإلذاعية.

عدة  تقدم  بل  العام   ىف  واحــد  بعمل  الفرقة  تكتفى  وال   

مرسحيات  عدة   2022 مدى  عىل  حدث  ما  وهــذا  أعــامل. 

املرسحيات  وتعتمد  مختلفة.  وزوايا  رؤى  من  املشكلة  تناقش 

املرسحية قصرية  وتكون  معاناة حقيقية.  تجارب وحاالت  عىل 

يرتاوح زمنها بني نصف ساعة إىل ساعة.  

فقط للنساء 
طاقم  اختيار  يتم  فانه  مقنعا  املرسحى  العمل  يصبح  وحتى 

الشخصيات  لتجسيد  املشاكل  صاحبات  النساء  من  التمثيل 

تجربتها  تعكس  شيندا  تجسدها  التى  الشخصية  وهــذه 

الشخصية حيث عانت عىل أيدي زوجها من العنف الجسدى 

والنفىس عىل مدى عدة أعوام حتى انتهى به األمر إىل سجن  

لعالج اإلدمان حسب قوانني كمبوديا وال يعرف  متى سيخرج.

وحسبام يظهر ىف املرسحية فان املشكلة ال تتوقف عند العنف 

البدىن والنفىس بل ميتد إىل شائعات مسيئة تنترش بني الجريان 

والسلبية الكاملة من جانب السلطات. وهى ىف الحقيقة قصة 

مألوفة  تتكرر كثريا ىف كمبوديا. 

للتفكري دعوى 
ويقول أحد مؤسىس الفرقة انهم يقدمون هذه األعامل كدعوة 

مجتمعى  إىل حل  الوصول  اجل  من  املناقشات  واثارة  للتفكري 

للمشكلة خاصة أن املشكلة تبدأ من البيت وتنتهى إليه. وهى 

التقترص عىل كمبوديا وحدها بل متتد إىل دول أسيوية أخرى 

مجاورة وغري مجاورة منها تايلند املجاورة.

تكن  ومل  أرستها  ىف  العنف  من  كثريا  عانت  أنها  شيندا  وتقول 

املبادرة  وجاءت  عنه.  تتحدث  تكن  ومل  فيها  الوحيدة  الحالة 

أن تطلع اآلخرين عىل  لها  لتتيح  من فرقة »الخون كومنيت« 

معاناتها وتقول لهم أن هناك مشكلة ليفكروا معها ىف البحث 

عن حل.  

الفنانات  إحدى  سرييليب«  »نوف  املمثلة  قولها  عىل  وتؤمن 

تقدمه  الذى  العرض  ومخرجة  منتجة  للفرقة وهى  املؤسسات 

حتى   أرستها  ىف  املرأة  ضد  العنف  من  عانت  أيضا  أنها  شيندا 

وصلت  أن  إىل  عاطفيا  »مغلقة«  وأصبحت  مشاعرها  تبلدت 

إىل مرحلة الشباب واشتغلت بالتمثيل. وعندما تزوجت عانت 

من العنف البدىن عىل أيدى زوجها رغم إنجابها ثالثة أطفال. 

وهى تهدف من وراء هذه التجربة إىل دعوة املرأة الكمبودية 

النسائية والرجالية عىل حد سواء.  

مثال ذلك “شيندا” تلك السيدة البسيطة التى تقىض نهارها ىف 

قريتها الواقعة ىف ضواحى  املدينة حيث تعمل ىف جمع خردة 

املعادن والعناية بأطفالها السبعة نهارا. 

مالبس  وترتدى  مستعارا  شاربا  سنة(   42( شيندا  تضع  وليال 

إىل  اقرب   – منها  قريب  مؤقت  مرسح  إىل  وتتوجه  رجالية 

للفرقة  تابعا   - بالستيك  كراىس  عىل  ويحتوى  الكبرية  الخيمة 

لتلعب دور زوج سكري ينهر زوجته دامئا ويسيئ معاملتها إىل 

حد أن يهددها بالقتل ألنها تطالبه بالتوقف عن رشب الخمر. 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 26 ديسمبر 2022العدد 545 العدد 26800 ديسمبر 2022العدد 800

2121
كمبوديا  فى  التفكري  مسرح 

تناقش  بالستيك  وكراسى  بسيطة..  خيمة 
المرأة ضد  العنف 

نوافذ

لالستفادة من املرسح للتفكري  ىف أوضاعها وأحوالها وأن تفهم 

عىل  اهتاممها  تقرص  لن  أنها  وتقول  افضل.  بشكل  الحياة 

املظلومة  الفئات  إىل  نشاطها  بل سوف متد  املرأة  العنف ضد 

عروضها  ىف  رئيسية  ادوارا  اليها  تسند  وسوف  املعاقني.  مثل 

مستقبال.

بالفطرة
مزدهرة  مرسح  صناعة  تضم  كانت  كمبوديا  أن  واملعروف 

(الذى   2012  -1٩22( سيهانوك  السابق  ملكها  اهتامم  بفضل 

بنفسه.  الدرامية  االعــامل  بعض  وميثل  ويخرج  يكتب  كان 

ودمر   . بالفطرة  ممثلون  كمبوديا  ابناء  أن  يقول  من  وهناك 

ىف  الحكم  عىل  استولوا  عندما  الصناعة  هذه  الحمر  الخمري 

سبعينيات القرن املاىض. واقترص النشاط املرسحى عىل  بعض 

األشكال البسيطة مثل مرسح العرائس وخيال الظل والرقصات 

املحلية.

ذلك أثناء العرض األصيل. وحدث مرة أن طلبت سيدة عجوز 

انتهاء  بعد  املرسحية  ىف  الفضولية   الجارة  شخصية  تجسيد 

صاحبة  أنها  يبدو  التى  الجارة  حولت  اإلعــادة  وىف  العرض. 

ىف  إيجايب  بدور  قامت  جارة  إىل  الشخصية  مرسحية  موهبة 

مواجهة مشكلة جارتها.

األنظار لصرف  إسرائيلية  وسيلة  المسرح 
مثال  مجرد  ادولفو  مهزلة 

النظر  لرصف  اإللهاء  سياسة  اتباع  إىل  دامئا  ارسائيل  تسعى 

واليخرج  الفلسطينى.  الشعب   حق  ىف  املستمرة  جرامئها  عن 

املرسح عن هذه القاعدة.

الربيطانية  الصحف  اثارتها  التى  األزمة  من  اتضح  ما  وهذا 

بدأت  أن  بعد  األخــرية  األيــام  ىف  اليهودى  للنفوذ  الخاضعة 

بسبب  إرسائيل  إىل  النقد  وتوجه  بريطانيا  ىف  ترتفع  األصوات 

جرامئها ىف حق شعب فلسطني.

مرسحية  وهــى  “ادولــفــو”  مرسحية  عن  الصحف  تتحدث 

مدرسة  ىف  عرضت  الواحد   الشخص  مرسحيات  من  تعليمية 

بريطانيا  ىف  املــدارس  واغىل  ارقى  من  واحدة  وهى  ميلفيلد 

املرسحية  وكانت  ألف جنيه سنويا.   45 إىل  فيها  الرسوم  تصل 

– كيبور  عيد  مبناسبة  اليهود  من  لتالميذها  مجاملة  تعرض 

الذى مر عليه اكرث من ثالثة اشهر  – وكانت تهدف إىل تحذير 

حياة   سرية  استعراض  خالل  من  النازية  أخطار  من  التالميذ 

هتلر !!!!.

من  املرسحية  كانت  ميل  الديىل  وهى  أحداها  تقول  وحسبام 

 71( اتون  بيب  الربيطاىن  املرسحى  والكاتب  املمثل  بطولة 

سنة( وهو   ممن احرتفوا ركوب املوجة من أجل ارضاء اليهود 

انه  اتون شخصية هتلر خاصة  االنتشار. ويجسد  للوصول إىل  

باستخدام بعض املاكياج يشبهه إىل حد كبري.

هيل سيج 
فوجئ  أن  الربيطانية  الصحف  تقول  كام  املأساة  وكانت 

النازية  التحية  ــؤدون  ي املدرسة  تالميذ  ببعض  الحارضون 

لهذا  هتلر«  »هاى  أو  هيل«  »سيج  باسم  املعروفة  الشهرية 

مرسوما  بنية  بدلة  يرتدى  وهو  املرسح  دخوله  لدى  املمثل 

عليها صليب نازى كبري.

من  مصورون  متكن  أن  بعد  خاصة  تقعد  ومل  الدنيا  قامت    

وهى  الصحف  احــدى  أن  رغم  املشهد  لهذا  صــورة  التقاط 

ىف  كانوا  التالميذ  هــؤالء  أن  تقول  كتبت  اكسربيس  الديىل 

حواىل السادسة من العمر أو اكرث قليال وكانوا يضحكون. ولكن 

الدعاية اليهودية كان لها رأى أخر.

اليهود  من  خاصة  األمور  ألولياء  صفحاتها  الصحف  وافسحت 

أحدهم  هو  وها  »الجرمية«.  تلك  من  استيائهم  عن  للتعبري   -

كيبور.  يوم  عشية  حدث  ذلك  الن  بصدمة  أصيب  أنه  يقول 

واتهم ادارة املدرسة باالهامل!!!. 

التوابل هاجم وىل امر غري يهودى املدرسة  والضافة مزيد من 

االعياد  اقــدس  من  واحــد  عشية  العرض  هذا  قدمت  النها 

أن  ميكن  لقطات  اى  إىل حذف  ابنه  زمالء  ودعا   .!!! اليهودية 

ودعا  املحمولة.  بهواتفهم  املشهد  لهذا  التقطوها  قد  يكونوا 

مسئوىل املدرسة إىل تقديم اعتذار رسمى!!!.

وحتى األن ال يزال املرسح ىف حاجة إىل دفعة قوية كام تقول 

ابنائها  اعالة  ىف  وحده  املرسح  عىل  تعتمد  ال  فهى  سريليب. 

الثالثة  بعد انفصالها عن زوجها بل تعمل نهارا بائعة ىف محل. 

سواء  ملشاهدة مرسحياتها  ابنائها  دعوة  ىف  عيبا  تجد  ال  وهى 

تقول  ذلك  وىف  فيها.  بالتمثيل  تشارك  أو  اخراجها  من  كانت 

...ال أريد أن تكون حياىت كام كانت من قبل ....أريد أن تتغري 

حياىت. واملرسح مينحنى قوة كافية ألفتح فمى وأقول ما أريد.

كان  العرض  لياىل  معظم  ىف  أنها  تضحك  وهــى  وتتذكر 

املتفرجون يصفقون بحرارة ىف نهاية العرض ويطالبون باعادته. 

وىف معظم االحوال كان املمثلون يلبون طلبهم. 

وكان بعضهم يطالب بان يقوم بتشخيص بعض الشخصيات ىف 

العرض ليترصف عىل نحو أخر .وىف بعض االحيان كان يسمح 

لهم بذلك. واحيانا كانوا يكتفون باملطالبة  بان يترصف املمثل 

يفعلون  كانوا  ورمبا  اخر.   نحو  عىل  الشخصية  يجسد  الذى 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 26 ديسمبر 2022العدد 545 العدد 26800 ديسمبر 2022العدد 800

22

 منذ بداية الزمن وحتى يرث الله األرض وًمن عليها، سيظل 

التاريخ هو أساس املستقبل، القريب منه والبعيد، للبرشية. 

أنجتنا  والتى  برشي،  كجنس  تعّلمنها  التى  البديهيات  أحد 

وأطالت بقاءنا حتى اليوم الستعامر األرض.

العظيم  املرسحي  أعامل  أهم  من  واحــدة  اليوم  نتناول    

واالجتامعية  والتاريخية  السياسية  مأساته  الرميل«  »لنني 

بدء  تاريخ  عن  تحيك  إنها  رغم  والتى  املجنون«.  «سعدون 

عام  حتى  وأمتد  قبله،  ورمبا  املايض،  القرن  ستينيات  من 

1٩٩2، إال أن الحكاية تصلح للحيك عن مأيس تقع ىف األلفية 

تصلح  أن  ميكن  الذى  التاريخ  مدى  نعلم  وال  الجديدة، 

للتعبري عنه مستقبال. 

اساسييني،  جزئني  إىل  املجنون«  مرسحية«سعدون  تنقسم   

الجزء األول هو التاريخ الشخىص لبطل املرسحية«سعدون« 

أما  العريب.  والعامل  ملرص  العام  التاريخ  مع  متاهى  والذى 

والعامل  ملرص  العام  التاريخ  فهو  املرسحية  من  الثاىن  الجزء 

العريب، والذى تداخل مع التاريخ الشخىص لبطل املرسحية.

الخاص على  العام  انسحاب 
النكبات. فمنهم َمن تشحنه  التأثر وتقّبل  الناس ىف  يختلف 

ينكر  من  ومنهم  واالستمرار،  للنضال  أكرب  بقوة  اإلبتالئات 

يتوفون،  رمبا  الحس  مرهفي  وبعض  طريقة،  ىف  ومييض 

الفئة  من  كان  وسعدون  بالجنون.  يصابوا  اآلخر  والبعض 

فُهزم  كربى  معركة  ىف  بهزمية  بالده  جيش  أصيب  األخــرية. 

عقله أيضا. أنتكس جيش البالد فانتكست عقول بعض أهله. 

توقف  التى  الجمود  حالة  من  سعدون  عقل  يستفق  ومل 

عندها، منذ هزمية يونيو1٩67،  إال برضبة أقوى. فبعد عجز 

ليكشف  فجأة،  أنهار  الذى  الهزمية  حائط  تخطى  عن  عقله 

النواحي. ظل  عن نكبات، رمبا أقوى، آملّت ببالده ىف أغلب 

سعدون املجنون طوال خمسة وعرشون عاما يعيش الهزمية، 

املعركة،  صوت  فوق  يعلو  صوت  وال  للحرب،  والتحضري 

عبد  واغنيات  االشــرتايك،  واالتحاد  النارص،  عبد  واشرتاكية 

الحليم الوطنية. 

الكثري  الرميل«  لنا«لنني  ييضء  املرسحية،  من  الجزء  هذا  ىف 

الوطنية  األغنيات  الستينات،  فرتة  ىف  الحياة  جوانب  من 

الرسية  السيايس  العمل  منظامت  املفرطة،  االعتقاالت 

وغريها. 

حال  إليها  وصل  التى  الدرجة  الجزء  ذلك  ىف  يتجىل  أيضا 

االفتتاح  مشهد  ىف  ــراه  ون انحدار  من  والتعليم  الثقافة 

مصري  سيقررون  ممن  األطباء  اجتامع  عند  للمرسحية 

المجنون« »سعدون 
التاريخ فى  تائه 

      سامح ممدوح حسن

عطلت  التى  األسباب  أكرب  من  واحد  اعتقال«هجرس«  كان 

العمل. فهو كام سيتذكر الحقا، من قدم  عقل سعدون عن 

ىف أخيه وأصدقاءه تقرير لألمن وعىل اثره أعتقل وُعذب. ىف 

تلك الفرتة حيث كان الجميع معتقال. من كل التيارات ومن 

سياسية  مبادء  وال حتى  اتجاهات  غري  ومن  االتجاهات  كل 

واملمثلني  والكتاب  الصحفيني  اعتقل  هجرس.  حالة  ىف  كام 

والطالب واملحامني، شيوعني واشرتاكني وأخوان. 

جيل  والدة  ىف  املتمثل  الجديد،  الطارئ  التغري  يأىت  ثم 

جديد«جهاد وهيثم« جيل مل يعرفو سوى ما ُيحىك لهم من 

الذين مل يعرفو  الجيل  بالعائلة والبالد. هذا  الخاص  التاريخ 

عن عمهم سوى أنه«سعدون املجنون«.

ألبعد  سيعجب  والذى  الفتى«جهاد«  يظهر  الجيل  هذا  من 

حد بعمه سعدون، وسينقاد وراء كل مايقول ويفعل ويفكر، 

الفتى ال  بل وسينفذ كل ما ميىل عليه دون نقاش، رغم أن 

يرى ىف الواقع مايدل عىل حدوث مايقوله العم، مثال عندما 

اتفق معه عىل تكوين تنظيم رسى للحشد وتعبئة الجامهري 

حياته  ىف  الفتى  يراه  مامل  وهذا  والحرب  للمعركة  استعددا 

اليومية.

جهاد  بشخصية  قصد  الرميل«  أن«لنيني  أظن،  وكام  لكن   

العامل  إىل  جــاءت  اجيال  بل  جيل  حالة  عن  بها  يعرب  أن 

ــداث،  األح خضم  ففى  ــىل(  األع واملثل  مفتقدة)القدوة 

له  وينصاع  يحبه  بأنه  سعدون  لعمه  جهاد  يرصح  سوف 

رأه  أن  للفتى  يسبق  مامل  وهذا  مبادء ورشف،  النه صاحب 

جلس  أن  اإلنتهازي(  ألبيه)الجاهل  يسبق  فلم  محيطه.  ىف 

مريضهم، وتبنّي مدى أنقسام أرائهم كليا، ليس عن قناعات 

تسكن عقولهم بصحة ما يجزمون به، إمنا عن جهل. 

هو  الجزء  ذلك  عليه  رّكز  التى  الدرامية  الظواهر  من  أيضا 

عنه  عرّب  ما  وهــذا  يشء.  كل  تسود  التى  االنقسام  حالة 

لبلد  املصغر  النموذج  بيت سعدون« وهو  الثاىن«ىف  املشهد 

والتغريات،  واالختالفات،  االنقسامات  فيه  متثلت  بأكمله 

قبعد مرور 25 عاما، بالتأكيد تغري كل يشء ىف البيت والبلد.

الدرامية  االنقالبات 
الشخوص  يجسد  سعدون،  بيت  ىف  ُمثلت  التى  املشاهد  ىف 

واالقتصادية  االجتامعية  الحياتية،  الدرامية  االنقالبات  فيه 

والثقافية، التى حدثت طوال الخمسة وعرشون عاما. فمثال، 

الوسطى  الطبقة  بني  االجتامعي  الرتقى  معيار  كان  أن  بعد 

التحول  إما  هو  املعيار  وأضحى  اآلية  أنقلبت  التعليم،  هو 

بعض  الرثوة  جمع  وإما  املطلق،  والتأيد  اليمني  أقىص  إىل 

مل  الجامعية  والشهادات  التعليم  أما  مصدرها،  النظرعن 

تتخطى كونها للوجاهة االجتامعية. وكانت شخصية«زينهم« 

وسياسة اإلنفتاح باملرسحية منوذجا. 

وهو”هجرس”  النقيض  النموذج  يعيش  أيضا  بالبيت 

مهنديس  أحد  السابق  ىف  كان  والذى  لسعدون،  األكرب  األخ 

وُعذب  الستينيات(  املعتقل)معتقالت  ودخل  العايل،  السد 

ينىس  أن  يحاول  التالية  عاما   25 ال  طوال  وظل  به،  وُنكل 

ىف  وفشل  النسيان  ىف  فشل  لكنه  فقط،  أسابيع  الثالثة  تلك 

والثاملة.  الخمر  أدمان  ىف  سوى  ينجح  ومل  بأكملها،  حياته 

نوافذ
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يخاطبه  يكن  مل  بل  املجنون،  العم  يفعل  كام  إليه  وتحدث 

عقله  ُيسلم  الفتى  ماجعل  وهذا  ياحامر(  ب)ذاكــر  سوى 

ألول من أوهمه بفكرة وانها األصح، لكن ملا اكتشف الفتى 

هذا الوهم وزيف األفكار واملبادء التى من اجلها تنازل عن 

عقله، كانت العواقب وخيمة. 

الصغار  افتقاد  نحصد  وسنظل  نحصد  حيث  الواقع  ىف  وكام 

مصلحة.  صاحب  كل  وراء  واالنصياع  األعىل،  واملثل  للقدوة 

كذب  ُيجن،  ان  قبل  مشهد  اخر  ىف  جهاد  اكتشف  فعندما 

دل  من  هو  بل  رشف  وال  مبادء  ذو  يكن  مل  الــذى  العم 

العم  كان  املسدس  إليه  وجهه  من  أول  لُيعتقل،  اخيه  عىل 

وحده  يكن  مل  العم  أن  عىل  داللة  بالكافر،  ولقبه  الكاذب 

الطبيب إىل  الفتى،الذى فقد عقله واخذه  من يلعب بعقل 

املشفى. 

سعدون. بيت  فى  النسائي  العنصر 
“األم، ووفاء الحبيبة” أما عن األم فهى ككل األمهات، لكنها 

اليمن  حرب  ىف  الشهيد  ابنها  بسبب  عدة،  ألسباب  ثكيل 

سامع  عىل  تقدر  وال  استشهاده  خرب  تصديق  ترفض  والتى 

يشء سوى أنه مفقود وسيعود يوما ما. وهى ثكىل ىف ولدها 

سعدون الفاقد لعقله، والذى مل تره سوى مرة واحدة طوال 

هجرس  ابنها  لفشل  وثكىل  املشفى،  ىف  قضاهم  عاما   25

اختها  ابن  وانتهازية  الستغالل  وثكىل  الخمور،  عىل  املدمن 

زينهم. ولكنها رغم كل يشء تنتظر حدوث األفضل.

كل  عليها  طرأ  والتى  سعدون  حبيبة  كانت  أما«وفاء«والتى 

التى  الفتاة الصغرية  انقطعت صلتها متاما بتلك  التغري حتى 

التغريات  بكل  تغريت)سلبا(  التى  وفاء  الجريان.  ابن  احبت 

ظروفها.  مبثل  تعيش  امــرأة  كل  عىل  تطرأ  أن  ميكن  التى 

تغريت شكال وعقال. 

أيضا  لكن  آوانها.  قبل  وعجوز  وفظة  فأصبحت)سمينة( 

الدنيا وال ملاذا  فائدة ىف  لنفسها  أصبحت شخصية ال تعرف 

تعيش ىف هذا العامل، أصبحت سيدة مستلبة متاما.

ان فقدت األمل أن يعود حبيبها سعدون إىل عقله،   فبعد 

بال  معيشة  لها  ضمن  الذى  الشخص  ذالك  زينهم  تزوجت 

إقامة  ىف  وفشلت  تحبه،  أن  دون  تزوجته  تعب،  أو  مشقة 

كام  قدوة  له  تصبح  أن  ىف  وفشلت  ابنها،  مع  وثيقة  عالقة 

حانقة  وهى  اعرتفت  املشاهد  أحد  وىف  يتمنى.  جهاد  كان 

سوى  حياتها  ىف  يشء  أى  تفعل  ال  إنها  والعامل،  نفسها  عىل 

األكل ومشاهدة املسلسالت حتى أصبحت متخلفة أكرث من 

املسلسالت نفسها. 

لياله على  يغين  كل 
يعرتى  حيث  باملشهد  املرسحية،  من  الجزء  هذا  ينتهى 

يرجعون  سعدون.  فكرة  وراء  وينساقون  الجنون،  الجميع 

هم أيضا حيث تتوقف ذاكرتهم عند عام 1٩67، عندما كانو 

الذى  زينهم  ماعدا  وهوياتهم.  أنفسهم  يعرفون  يزالون  ال 

جميعا  أنهم  ظن  ولذلك  إليه،  وصل  عام  متاما  راضيا  كان 

رست إليه عدوى جنون سعدون الذى كان يستعد للخروج 

حتى  اعقابه  ىف  وهم  للحرب،  الجامهري  لحشد  الشارع  إىل 

لكن  ستواجهه)ظاهريا(  التى  املشكالت  وبني  بينه  يحولوا 

بأنهم  أدوارهم،  نصوص  جاءت  وكام  قلوبهم،  مكنونات  ىف 

يتوقون للعودة إىل زمانهم القديم ولرمبا لن يفعلوا مافعلوا 

واوصل حيواتهم إىل ما وصلت إليه. 

وفاء التى اعرتتها لحظة التمرد وهى تركض وراء سعدون ىف 

الشارع، وتقول لزينهم)أنا ميصحش فعال اقعد ساكته اتفرج 

املقاهى( وال يشجع سوى  املقهى، وال يعرف سوى)سياسية 

الحرية التى ال ميارسها وال يستطيع مامرستها.

الكهل: ما يزال يعيش أيام امللكية)ملك أكرث من امللك ذاته( 

سوى  يجد  وال  عسكري،  انقالب  ويراها  يوليو  ثورة  يكره 

امللكية لإلصالح.

ويكرهون  املطحون  الشعب  ميثالن  والبائع: وهام  الجرسون 

الحكومة)أي حكومة( وال يهتامن سوى بلقمة العيش.

وفقدان  التخبط  مدى  الرميل،  لنني  ُيظهر  املشهد،  هذا  ىف   

لدى  املنقوص  الفكر  ايضا  الجميع،  فيه  يغرق  الذى  الهوية 

الجميع والذى يجعل كل واحد منهم يرى صواب رأيه عىل 

اإلطالق وخطأ رأى األخرين متاما. 

فالجميع  رمبــا.  عبثية،  املقهي  مشهد  نهاية  جــاءت  لــذا 

مشغول  الكل  أحد،  يسمع  أحد  ال  واحد،  آن  ىف  يتحدثون 

باأليدى،  التشابك  إىل  بهم  األمر  يصل  حتى  رأيه  بهيمنة 

مسدس  سوى  االشتباك  من  خلصهم  وما  سعدون،  ورضب 

جهاد الذى صوبه نحوهم ففرو. 

عن  له  ليحىك  األمــن  ضابط  مكتب  إىل  سعدون  يذهب 

يخوضو  ال  حتى  البالد  ىف  تحدث  التى  الكربى  املؤامرة 

الحرب، وحتى يشوهو صورة الثورة والنظام. 

رجل األمن الذى يتلهف ىف البداية لسامع تلك الكارثة التى 

ضائع  الرجل  أن  يدرك  حتى  يلبث  وما  سعدون،  بها  حرض 

اختالل  للضابط  ويؤكد  األخ  هجرس  ويأيت  مىض،  زمان  ىف 

عقل أخيه، وتأىت األم أيضا لتسقط بني ولديها مغشيا عليها 

هجرس  تأكد  بل  اكتشف  بعدما  بعضهام  يرضبان  عندما 

أثناء حديث أخيه سعدون، أنه هو من دل عليه وأصدقاءه 

ليعتقل قدميا. 

والصدمة اإلفاقة 
أمام  الحقائق  كل  تكشفت  بعدما  املنزل  إىل  العودة  بعد 

انقطع عن  انه  الذى تذكر ثم عرف  أيضا  الجميع وسعدون 

حدد  الذى  املوعد  ىف  الطبيب  ويأيت  عام.   25 مدة  العامل 

سابقا ليقرر ما إن كان سعدون سريجع املشفى أو انه سيرتك 

الطبيب  لكن  إليه،  ُرد  سعدون  عقل  ان  واكتشف  بيته،  ىف 

انهار  بعدما  عقله  انهار  الذى  الفتى  جهاد  اخر.  مبختل  عاد 

امامه مثله األعىل الذى ظن انه كان له ملجأ وقدوة. 

للمسرحية األساسية  المالمح 
ألعامل”لنيني  الرئيسية  السامت  من  وهو  التاريخ.  تناول    

 ،1٩48 نكبة  عن  تحدثنا  املجنون،  سعدون  ففى  الرميل” 

وانتصار  االستنزاف،  وحرب   ،1٩67 النكسة  اليمن،  حرب 

اإلسالمية،  الجامعات  نفوذ  تزايد  السادات،  مقتل  أكتوبر، 

التى  واملخيفة  املريعة  واالقتصادية  االجتامعية  التغريات 

حدثت أعقاب سياسة االنفتاح، ومقتل رئيس وتويل آخر.

  السمة األهم واألقوى ىف كل أعامل الرميل، كتابة األعامل 

السياسية مرتدية عباءة الكوميدية. مزج الواقع املرير سواء 

لكنه  املضحكة  بالنكات  واالفتصادي،  واالجتامعي  السياىس 

ضحك كا البكاء. 

ليست ىف  الحرية  لكن  املشكالت،  تناولت  أن املرسحية  رغم 

الناس بالفعل فيها، إمنا الحرية  معرفة املشكالت التى يغرق 

ىف الحلول التى لألسف ليس من ضمنها النسيان عىل طريقة 

سعدون املجنون.  

أقل  مش  الست  التمريض،  ىف  وهتطوع  بيحصل،  الىل  عىل 
من الراجل(

سمحت  عندما  العام  ذالك  تذكرت  االخرى  هى  أمــا«األم« 
عام   25 ملدة  بعدها  تراه  ومل  رأته  مرة  اخر  بالخروج  البنها 
شغالة..... والغارة  الشارع  ينزل  انه  اتصور  وقالت)ماكنتش 

ياخويف لتنزل عليه قذيفة!(.

المسرحية من  الثانى  الجزء 
العام  الفضاء  إىل  املشاهد  بنا  تخرج  الجزء سوف    ىف هذا 
سمته  اصبحت  الذى  الشارع  املقهى.  ثم  الشارع  حيث 
الزحام، والذى مل يستوعبه سعدون، ومظاهر  الرئيسية هى 
الرثاء التى طرأت عىل البعض، وكرثة السيارات، وهو اليشء 
كانت  فلقد  املشفى،  دخلو  قبل  سعدون  يألفه  مل  الــذى 
عليه  قضت  الذى  اإلقطاعي  النظام  مظاهر  من  السيارات 
يقول)كيف  أن سعدون ىف وسط دهشته  يوليو، حتى  ثورة 

زاد عدد اإلقطاعيني ىف البالد هكذا!( 
الشخصيات«سعدون  الزت  حيث  املقهى  ملشهد  ناىت  ثم 
اجتمعت  املقهى  وىف  للراحة.  طلبا  وهيثم«  وجهاد  ووفاء 
تكّون  التى  واالتجاهات  الطبقات  بكل  سعدون  والتقى 
ظهرت  التى  أو  القدمية  االتجاهات  سواء  املرصى  املجتمع 

مؤخرا.
بدء الحديث بني الشخوص األربعة ثم توسع النقاش ليشمل 

كل رواد املقهي
يجدون  ال  ممن  مثله(  الضائع)ومن  الشخص  ذلك  الشاب: 
وال  للزواج،  أمكانية  وال  للعيش  مكان  وال  أموال  وال  عمل 
يسعى ليشء سوى الهجرة للخارج، وحتى هذا ال يقدر عليه 

أيضا.
اإلسالمي  التيار  مّثل  الذى  للشخص  رمزا  وهو  الشخص: 
يرى  وال  املجتمع  يكفر  السادات،  أيام  ظهر  الذى  املتشدد 
يراه(  اإلسالم)كام  بتطبيق  سوى  لألحسن  تغري  أى  ىف  آمل 

عىل املجتمع الكافر ليصلح من أحواله.
املثقف: ذلك الذى ال يعرف من الطرق اإلصالحية، وميارس 
عىل  جالس  وهو  كله  العامل  ويغري  ويتمرد  والثورة،  التغري 
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إن  األقل   : هي هذه عيل  منها  مفر  التي ال  املرئية  »الصيغة 

كـل  ــارات   إش عيني.  بني  األفكار  من  املزيد  هناك  يكن  مل 

واقرتاب  وثورتـه   البحـر  فجـر  لقـراءة  هنـا  أنني  هـي  شـيء 

الصدئ  األزرق  الفيض  واملخـاط   . الـصدئ  الحذاء  وذلك  املد 

يضيف،  .ولكنه  الشفافية  حدود  إنها   . امللونة  العالمات   :

الشفافية يف األجسام«

) عوليس، جيمس جويس( .
عيل  ديدالوس  ستيفن  سري  أثناء  اإلدراك  حدود  جويس  يخترب 

أصداف  ديدالوس  يسحق  إذ   . سرتاند  ماونت  ساندي  شاطئ 

يوجد  ما  إدراك  عيل  قدرته  يفحص  وهو  حذائه،  تحت  البحر 

يتعلق  فيام  مؤكد  يشء  هناك  يكن  مل  وان   . بنفسه  بالخارج 

اإلحساس  األقل  عىل  هناك  فيتساءل،  الخارجية،  بالحقيقة 

وانه،  الوعي،  عيل  سابقة  أشياء  بوجود  اإلحساس  ــاإلدراك،  ب

صيغة   – الثبات  بعض  هناك  للخطأ،  حواسنا  قابلية  مع  حتى 

نراه، ثم إىل كيفية  أننا  نعتقد  ال مفر منها – إن مل يكن فيام 

املعرفة  سمة  هو  العميق  الشك  هذا   . نراه  بأننا  اعتقادنا 

عن  اللغة  انفصال  مشاهدة  فوكوه  يسميها  التي  الحديثة، 

وعنارص  أنساق  شكل  يف  الحياة  علوم  صياغة  إعادة  األشياء، 

يقني  يف  التشكيك  تغلغل  وقد   . اإلنسان  نوع  وظهور  عضوية 

املعرفة اإلنسانية الذي بدأه كانط وهيجل وتسلل إىل روايات 

راية  تحت  هورسل  الدموند  املعارص  جويس  وتناوله  جويس، 

واملوجه  املتعمد  الوعي  تنقل  خالل  من   . الفينومينولوجيا 

بعقالنية، ميكن أن يجادل هورسل بأننا ميكننا أن نصف العامل 

بالعامل  معرفة  يكتسب  وعينا  تجعل  بطريقة  لإلدراك  املتاح 

الذي هو كل يشء مع أنه مطلق . لقد أسس هورسل تصورات 

يف  املوجودة  الجواهر  يصف  بأنه  االدعاء  عن  فضال  جديدة، 

بجواهر  املعرفة  تجميع  إىل  سعى  إذ  للعامل،  املكونة  األشياء 

موضوعات الوعي – ملعرفة العامل من الداخل إىل الخارج .

طبق  مــن  أول   Bert O’States أوستاتس  ــرت  ب ويعد 

لسيميوطيقا  نقده  يف  هورسل  إىل  املنسوبة  الفينومينولوجيا 

الحني،  ذلك  . ومنذ  املايض  القرن  مثانينيات  األداء يف منتصف 

مفردات  يف  املألوف  الجزء  هي  الفينومينولوجيا  أصبحت 

دراسات األداء . والكثري من استنتاجات فكر هورسل هو عيل 

وجه التحديد استنتاج لالختزال الفينومينولوجي املعروف بأنه 

» الوضع بني األقواس »، أو تعليق املوقف الطبيعي من أجل 

الفينومينولوجيا..
)1( المسرحي  والنقد 

تأليف: بانيل كامب

ترجمة: أحمد عبد الفتاح  

 ( ووضعي  مسيحي(   بعد  مبعنى  شك  )بال  علامين  أنه  مبعنى 

بعد(  يكتشف  مل  لبلد  يرسم خريطة  الذي  املستكشف  مبعنى 

أجل  من  اقرتاحي  خدمة  ويف   . للوعي  توصيفاته  يف  ومعياري 

نقد  نقدم  الفينومينولوجي، سوف  للنقد  معدل  معنى  تقديم 

دريدا لهورسل الذي سوف يؤثر عيل فينومينولوجيا املرسح يف 

موضعني هام النشأة واللغة . وسوف يتضح أنه بعيدا عن محو 

الفينومينولوجيا، فان دريدا يستجوبها إىل حد وضع حالة شك 

 ،difference االختالف  مفهوم  يعيد  إذ   . أساسها  نهائية يف  ال 

وهو نتاج تأمالت دريدا يف فكر هورسل، طرح مسألة الحضور 

لعب  فكرة  ويقدم  يغفله هورسل،  أن  ميكن  الذي   presence

الفينومينولوجيا . ويف صياغتي  الذين يعتنقون  املعنى ألولئك 

اللعب  معنى  من  التفكيكية  الفينومينولوجيا  تستفيد  األخرية 

الذي  الرتحيب  وهو  باآلخر،  دريدا  ترحيب  من  وأيضا  هذا، 

لفينومينولوجيا  املالمئة  األخرى  التفسريية  البنيات  يخاطب 

املرسح .

عزل الصفات األساسية إلدراك موضوع معني . ومع ذلك متيل 

تطبيقات االختزال الفينومينولوجي عيل علم املرسح إىل فعل 

ذلك مع القليل من االهتامم بفوىض النقد التي تراكمت عيل 

والقليل  اكتشافها,  منذ  هورسل  إىل  املنسوبة  الفينومينولوجيا 

من االهتامم مبشاكل تطبيق فكرة الوعي املعيارية والوضعية، 

تقديم  يف  الفينومينولوجيا  بفشل  االهتامم  من  والقليل 

يتجاهل  الذي  ذلك  عن  أساسا  يختلف  األداء  لدراسة  منوذج 

إيجاد  يعني  املسائل  هذه  وبحث   . متاما  الفينومينولوجيا 

الحايل لفينومينولوجيا األداء غري املالئم ملهمتها والذي  الوضع 

يحتاج إىل تعديل .

املرسحي  النقد  مــامرســة  بتأمل  معنية  املقالة  وهــذه   

الفينومينولوجي من خالل انتقاد بنية االعتقاد يف تلك املامرسة 

الفينومينولوجيا  لتطبيق  موجز  وصف  وبعد   . نقاط  عدة  يف 

تلك  أسبقية  تفسري  والســيــام  املرسحية،  ــات  ــدراس ال عــيل 

عرصه،  يف  حديث  كمفكر  هــورسل  نــدرس  سوف  الــدراســة، 
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2525 رؤى

الحجة: مجال  المحددات: 
ال توجد فينومينولوجيا واحدة، وال توجد صيغة فينومينولوجيا 

الحالية  والدراسة   . فكر هورسل  يف  داخليا  ومتامسكة  جامدة 

كام  هورسل  إىل  املنسوبة  الفينومينولوجيا  مبعالجة  معنية 

بطريقة  هورسل  تناول  وبالتايل،  املرسح،  دراسة  عيل  تطبق 

. وسوف  الدراسات املرسحية  بتطبيق فكره عيل  الصلة  وثيقة 

اللجوء  املرسح  علامء  يدعي  ما  بقدر  فقط  الحجة  تأثري  ميتد 

فالنقد   . لألداء  وصفهم  لدعم  الفينومينولوجي  االختزال  إىل 

مع  تتطابق  ال  استطرادية  مامرسة  هو  الفينومينولوجي 

تتعلق  األوىل  ولكن  هورسل،  إىل  املنسوبة  الفينومينولوجيا 

هورسل  بانتقاد  املقال  هذا  يهتم  سوف  وبالتايل،   . باألخرية 

بقدر ما يكون لهام تداعيات عيل الطرق الخاصة التي وضعها 

للعمل يف مجالنا .

المسرح: دراسات  في  الفينومينولوجية  الحقبة 
دراســات  يف  الفينومينولوجيا  انترشت   ،1٩85 عــام  منذ   

للفينومينولوجيا  جزء  تخصيص  يف  ذروتها  وبلغت  املرسح، 

واألداء  النقدية  »النظرية  املختارات  كتاب  يف  والهرمنيوطيقا 

جانيل  إعــداد   “  Critical Theory and Performance

التضمني  هذا  عزز  وقد   .  1٩٩2 عام  روش  جوزيف  و  رينيه 

أكرث  ملدة  واألداء  املرسح  دراسات  ذخرية  يف  الفينومينولوجيا 

من عقد وحتى اآلن . وال غنى عن الفينومينولوجيا ألي دراسة 

مستفيضة لنظرية األداء، واستحضارها لالستخدام يف مجموعة 

متنوعة من املرشوعات النقدية .

املامرسة  هــذه  لتوصيف  محاولة  أي  تواجه  أن  ويجب   

»تقديرات  كتابه  يقدم  الذي  ستاتس  أو  برت  االستطرادية 

 Great Reckonings in Little صغرية  مساحات  يف  كبرية 

تفسري  ميكن  بديلة  لعقلية  ومقنعة  بليغة  حالة   »Rooms

تجربة  عالج  من  أول  ستاتس  كان  وقد  خاللها.  من  املرسح 

املرسح واألداء باستخدام الفينومينولوجيا، ولكن تناول البعض 

بشكل  للعقل  املقدمة  الكاملة  والصيغة  معني  يشء  حول 

أوستاتس،  لربت  وفقا  بذلك،  القيام  مبجرد  يتبقي  وما   . زائف 

هو »اليشء نفسه« خال من التفسريات والدالالت واإلشارات، 

تقويم  يتم  إذ   . والــدوران  والذكريات  االفرتاضات  من  وخال 

اغرتاب جديدة عن  تجربة  الفينومينولوجي  املوقف  الوعي يف 

فيكتور  وصفه  ملا  املشابه  الوعي  من  نوع  انه  مألوف.  يشء 

شكلوفسيك بأنه »غرابة التأثري defamiliarization«. ويدافع 

جديد  نوع  إنتاج  تجاه  الفينومينولوجي  املوقف  عن  ستاتس 

تتوافق مع  أنها معرفة  األداء، والسيام  باألشياء يف  املعرفة  من 

حقائق الحضور التي تجعل األداء يف حد ذاته فريدا يف الفنون 

التمثيلية .

 والكثري من الكتابات الفينومينولوجية هي كتابات عن املنهج 

الناتجة  األداء  معرفة  عن  يقال  ماذا  ولكن  الفينومينولوجي. 

للكتابات  الشامل  املسح  يوضح   . ؟  الصارم  تطبيقه  من خالل 

الشاعرية  اللغة  يف  يتجىل  أنه  املرسح  عن  الفينومينولوجية 

تنشأ  التي  للكتابة  أمثلة  ستاتس  ويقدم   . بالحضور  ويهتم 

 “ كتابه  ففي   . املتغري  الفينومينولوجي  اإلدراك  خالل  من 

مألوف  املتغري ملوقف  اإلدراك  لحظة  يروي   ،“ كبرية  تقديرات 

: “ يف طريقي إىل موقف الحافالت للعودة إىل املنزل . وعندما 

اقرتبت بشكل مفاجئ من الحافلة املتوقفة يف ساحة االنتظار، 

مادتها  يف  وثقيلة  صارخ،  بشكل  ومستطيلة  كبرية  أنها  أثارين 

 « متوقع  غري  غريب  شكل  إنها  حافلة،  ليست  إنها  وملمسها، 

املألوفة  الشاعرية غري  اللغة  . وقد أعاد برت أوستاتس صيغة 

النظرية   « كتاب  يف  مقاله  يف  الحافلة  وصف  عيل  طبقا  التي 

النقطة   « مفهوم  ستاتس  يستدعي  وهنا   .  « واألداء  النقدية 

تجعل  التي  للكلامت  الالفت  االستخدام  وهو   ،«  punctum

يف  جاربو  جريتا  لوجه  بارث  فمقارنة   . بالحياة  ينبض  النص 

برشة  مع   ”Queen Christina كريستينا  »امللكة  فيلمها 

هو  عينيه،  يف  الداكن  النبات  ولون  البيضاء،  شابلن  شاريل 

بالنسبة لربت أوستاتس » ابتكار ظاهرة جديدة، ويشء بدون 

تاريخ للداللة . ويوجد معيار للكتابة الفينومينولوجية، عالوة 

عيل إثبات قيمتها، يف الكتابة التي تعطل التوقعات، أال وهي 

لوجه  الفعيل  الحضور  عدم  من  وبالرغم   . الشاعرية  الصياغة 

املثال،  وقراءه يف هذا  لبارث، وستاتس  بالنسبة  جريتا جاربو، 

أمام  اليشء  وفورية  بالحضور،  تهتم  الفينومينولوجيا  فان 

الناقد الفينومينولوجي . وتصف الحاالت انتكاسته إىل املوقف 

الفينومينولوجية  االفرتايض غري  الوعي  الطبيعي، وهي  صيغة 

يف  يبدأ  مثاله،  يف  وصفها  التي  الحافلة  إىل  صعوده  فبمجرد   .

ذلك خفت  ومع   «  : منزله  وصوله  عند  سيفعله  فيام  التفكري 

الحافلة،  يف  الصحيفة  أقرأ  كنت  ألنني  التوقعات،  هذه  كل 

وهي طريقة أخرى لعدم وجودي حيث أنا« . الفينومينولوجيا 

بالنسبة لستاتس هي الوجود حيث نكون، الحضور لألشياء كام 

هي حارضة لنا .

.....................................................................................
ترينيت  بوالية  براون  بجامعة  أستاذا  يعمل  كامب  •بانيل 

 . التحدة  بالواليات 
 Journal of Dramatic في  نشرت  المقالة  •هذه 

 .   2004  theory and Criticism, Fall

القرن  تسعينيات  يف  بقوة  إضايف  سيميوطيقي  نقد  إىل  دعوته 

حجر   – هورسل  ادموند  ألعامل  رعايته  يف  ومحاكاته  املايض، 

فقد  الذين  أولئك  قبل  من   – الفينومينولوجيا  يف  األســاس 

مرشوع  خالل  من  تناوله  تم  كام  للثقافة،  التفسريي  السجل 

األداء.  يف  الذاتية  التجربة  ثقل  نقل  وسائل  السيميوطيقا، 

أوسع  انتقاد  داخل  الفينومينولوجي  املنهج  ستاتس  نرش  وقد 

للسيميوطيقا والنقد الجديد :

املوقع  يف  للنظر  مالئم  املرسح  يف  اللغوي  التناول  مخاطر 

وهـذا  الحسـية.  املوضوعـات  مع  الحيس  النخراطـنا  السابق 

املوقع هو النقطة التي مل يعد الفن عندها مجرد لغة. وعندما 

عن  شيئا  يقول  فرمبا  الصورة،  فن  يف  انقساما  الناقد  يفرتض 

اللغة، ولكنـه لـم يعد يتحدث عن الفن، أو عن القوة املؤثرة 

للفن عىل األقل .

انحراف  هو  هنا   Burke ــورك  ب إىل  املنسوب  االنــحــراف 

 . العاطفي  ــحــيس/  ال إىل  السيميوطيقي/اللغوي  مــن 

والحيس  البدين  معرفة  تنتج  أوستاتس  عند  فالفينومينولوجيا 

والعاطفي : إنها تنتج معرفة البعد الفيسيولوجي لتجربة األداء 

 . واملدلوالت  العالمات  نسق  عن  منفصل  بشكل  ُتفهم  كام 

وعيل الرغم من أن ستاتس يضع وجهة نظره الفينومينولوجية 

الجانب  هذا  فان  السيميوطيقي،  للتفسري  مكملة  أنها  عيل 

االرتباطات  تكون  أن  يحتاج  الذي  املكمل  الفينومينولوجي 

املرجعية »مختزلة« أو »بني قوسني« يعني عزل جوانب إدراك 

املوضوع الذي ترفعه الفينومينولوجيا إىل أكرب من قيمته .

نكن  مل  لو  الفينومينولوجي  بالنقد  درايــة  عيل  نكون  ولن   

إلمياننا  املتعمد  التعليق   : الفينومينولوجي  باالختزال  ملمني 

التلقايئ  التفسري  وتعليق  كذلك،  هو  مبا  العامل  بحقيقة  اليومي 

إن  يقال  هــورسل،  تقاليد  ففي   . محيطنا  يف  به  نقوم  الذي 

تتوسط  التي  الضبابية  االفرتاضات  مؤقتا  يبطل  االختزال  هذا 

حالية  لحظة  نتلقاها يف  التي  الناقصة  اإلدراكية  املعطيات  بني 
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26 نوافذ

أتــســائــل إن كــانــت هــذه  الــبــدايــة كــنــت  يف 
زيارتك األولي ملصر ؟

إنها ليست املرة األوىل فقد جئت من قبل إيل مرص وقمت 

إيل أين قد حرضت مهرجان  باإلضافة  األقرص  بزيارة مدينة 

القاهرة الدويل للمرسح التجريبي.

الشيخ  شــرم  مهرجان  عن  انطباعك  هو  ما 
الدولي؟

بحفل  كثريا  استمتعت  باملهرجان  يل  األويل  املــرة  إنها 

الرائعة  االستعراضات  من  عــددا  شاهد  فقد  االفتتاح 

والتنظيم جيد جدا. واستمتعت مبشاهدة عروض املهرجان 

نوعية  يف  جيدة  جودة  هناك  أن  حيث  املسابقة  داخل 

العروض وقد حظيت بوقت ممتع . 

يف  املسرحية  الــعــروض  تؤثر  أن  ميكن  هــل 
األوضاع احلياتية؟

إن معرفة ماهية العروض، وماذا يفعلون، وكيف ينظمون 

حياتنا اليومية - الشخصية والسياسية واالجتامعية والفنية 

- ميكن أن تساعد، رمبا، يف إنقاذ العامل. رمبا تعتقد أن هذا 

ألوكرانيا،  الروس  غزو  أثناء  تقدميه  يجب  سخيف  تأكيد 

وتم تنصيب حكومة ميينية متطرفة يف إرسائيل، وناريندرا 

ومهسا  الهند،  وزراء  رئيس  لإلسالميني هو  املناهض  مودي 

ودونالد  الحجاب،  ارتدائها  لعدم  إيران  يف  ُقتلت  أميني 

ترامب يسيطر عىل الحزب الجمهوري يف الواليات املتحدة، 

املوائل،  وتدمري  الحراري،  االحتباس  يقدم  وبينام  والفاشية 

وانقراض األنواع، والتلوث دلياًل عىل أننا يف خضم االنقراض 

الجامعي السادس يف العامل... التي يسببها البرش.

إن عملية تقديم العروض - التفاعالت التعاونية والقرارات 

منوذج  هي   - عامة  عــروض  إىل  ــؤدي  ت التي  الجامعية 

اجتامعي إيجايب. حلقات العمل هي طرق لتدمري الجهل ؛ 

للتواصل اإلبداعي مع اآلخرين ليس  التدريبات هي طرق 

خالل  من  ولكن  تجاهلها،  أو  االختالفات  غمر  خالل  من 

استكشاف االختالفات بينام تبتكر املجموعة طريًقا مشرتًكا 

للميض قدًما ؛ تقدم للجمهور نتائج هذه البحوث النشطة.

ابتكاره  الذي ساعدت يف  دراسات األداء، املجال األكادميي 

أداء  عامل  يف  نعيشها  التي  البديهية  عىل  يعتمد  وتطويره 

هذه  وتتهجني.  متزايد  بشكل  الثقافات  تتصادم  حيث 

سياسًيا  صحيحة  دامًئا  ليست  واالندماجات  االصطدامات 

الحياة.  مدى  نشطة  دراســة  يف  االنخراط  هو  األداء   .3

لفهم كل االحتامالت كنص - يشء يتم اللعب به وتفسريه 

وإصالحه/إعادة تشكيله.

نفس  يف  ونفسك  آخــر  شخًصا  تصبح  أن  هو  األداء   .4

الوقت. للتعاطف والتفاعل والنمو والتغيري.

الصعب  من  ألنــه  تصوره  ميكن  ال  أقرتحه  ما  أن  أدرك 

ال  الذين  أولئك  الجد  محمل  عىل  يأخذوا  أن  الناس  عىل 

حرًبا  يشنون  أو  أمة  يحكمون  أو  تجارية  بأعامل  يقومون 

محمل  عىل  نأخذ  أن  يجب  لكن  الله.  إرادة  يفرضون  أو 

الذين يصنعون مالعب  أولئك  يلعبون؛  الذين  أولئك  الجد 

قوة  الجد  محمل  عىل  نأخذ  أن  يجب  فنية.  ومساحات 

األداء الشخصية واالجتامعية وصنع العامل.

الصعب  من  ألنــه  تصوره  ميكن  ال  أقرتحه  ما  أن  أدرك 

ال  الذين  أولئك  الجد  محمل  عىل  يأخذوا  أن  الناس  عىل 

حرًبا  يشنون  أو  أمة  يحكمون  أو  تجارية  بأعامل  يقومون 

محمل  عىل  نأخذ  أن  يجب  لكن  الله.  إرادة  يفرضون  أو 

الذين يصنعون مالعب  أولئك  يلعبون؛  الذين  أولئك  الجد 

قوة  الجد  محمل  عىل  نأخذ  أن  يجب  فنية.  ومساحات 

األداء الشخصية واالجتامعية وصنع العامل.

ــد. لــكــن هل  ــي ــرام وج ــا يـ ــل شـــيء عــلــى م ك
ميكنني تقدمي أمثلة ؟

الفن  يتفاعل  حيث  املنطقة  يف  يحدث  مام  الكثري  هناك 

هنا،  األداء.  األداء/دراســات  ونظرية  االجتامعي  والعمل 

 One Billion« ألن وقتي قصري، أقدم مثالني فقط: فيلم

والنشاط  إنسلر  إيف  األداء  والناشطة  للفنانة   »Rising

املناخي لغريتا ثونربج.

بالحرب  مدفوعني  يتحركون،  واألفكار  السكان  ممتعة.  أو 

يف  واآلمال  واملرض  واملجاعات  واألديان  واأليديولوجيات 

نتيجة  إن  العاملية.  والتجارة  الحكومة  أفضل وتدخل  حياة 

ليست  »نتيجة«،  تكون  أن  لها  كان  إذا  التداول،  هذا  كل 

واضحة وال مؤكدة. كام الحظت للتو، يرى البعض مستقباًل 

الهالك.  اآلخر  البعض  يتوقع  بينام  التقني،  التقدم  من 

دراسات األداء هي استجابة واحدة للظروف املعقدة التي 

منر بها. تحمل دراسات األداء عدسات نقدية للمجتمعات 

هوياتهم  ويطبقون  يجسدون  الذين  واألفراد  والجامعات 

أنه  فرضية  األداء من  دراسات  تنشأ  والجامعية.  الشخصية 

ميكن دراسة كل يشء وأي يشء »كأداء«.

عىل مدى السنوات الـ 125 املاضية، تم متديد فكرة األداء 

بالطليعة  البداية  يف  مدفوًعا  التوسع  هذا  كان  وتوسيعها. 

اآلونة  يف  والغربية.  الغربية  غري  الثقافات  بني  والتفاعالت 

التواصل  ووسائل  باإلنرتنت  مدفوًعا  التوسع  كان  األخرية، 

االجتامعي، مع ما ينتج عن ذلك من عدم وضوح الحدود 

بني الفعيل واالفرتايض، بني ما يسمى بـ »الفن« وما يسمى 

بـ »الحياة«.

ــاء بــك يف  ــف ــت ــدوة االح ــ ــال ن ــت خـ ــدث حت
من  عدد  حول  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 

املحاور الهامة: 
 ما هو بيان هذا العالم الرابع اجلديد ؟ 

يحتوي عىل أربعة مسلامت:

1. األداء هو استكشاف، للعب، لتجربة عالقات جديدة.

الحدود ليست جغرافية  الحدود. هذه  األداء هو عبور   .2

فحسب، بل عاطفية وأيديولوجية وسياسية وشخصية.

 1٢5 الـ  السنوات  مدى  على  شيكرن:  ريتشارد 
وتوسيعها األداء  فكرة  تمديد  تم  الماضية 

         محمد أحمد كامل
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عىل  بناًء  للعمل  كدعوة   ]2012 ]يف  »بــدأت   OBR

الكوكب  هذا  عىل  النساء   3 يف   1 بأن  املذهلة  اإلحصائية 

سيتعرضن للرضب أو االغتصاب خالل حياتها«. هذا العام

 ،]2023[ أبريل   22 حتى  وستستمر  اآلن  تجري  األحداث 

الفالش،  التجمعات، وحشود  ذلك  يف  مبا   ]...[ األرض،  يوم 

فيديو  واملناخ: أرشطة  الفني  الصعود  مبادرات  واملسريات؛ 

ملصقات،  وصنع  وشعر،  جديدة،  وأغاين/أناشيد  للرقص، 

ومرسحيات، ودوائر طبول، وأفالم وثائقية، ولوحة جدارية 

اإلعالم  وسائط  وحمالت  املحيل؛  املجتمع  مستوى  عىل 

واألحداث  واألفرقة  واملناقشات  واملناقشات؛  االجتامعية؛ 

عىل  االحتجاجية  الوقفات  األمــان؛  وميش  اإلنرتنت؛  عىل 

يف  املتنقلة  والتوعية  التوقيع؛  وحمالت  الشموع؛  ضوء 

النسائية؛  والتجمعات واالجتامعات  الوعي؛  القرى؛ وإذكاء 

واملسريات  الــرجــال؛  مع  والتدريب  الفخر؛  ومسريات 

ذلك  من  وأكرث  الدراجات  تجمعات  ليال؛  امليش  الصحية؛ 

بكثري.

ماهو املسرح االجتماعي ؟
السجون  من   - متنوعة  مواقع  يف  االجتامعي  املرسح  يقام 

ومخيامت الالجئني واملستشفيات إىل املدارس ودور األيتام 

االجتامعي   املرسح  أنواع  املسنني. ميكن وضع  رعاية  ودور 

مع  ومتسلسلة  منطقية  عالقة  لها  مجموعات  أربــع  يف 

 .3 ؛  العمل  2. مرسح  ؛  الشفاء  1. مرسح  البعض:  بعضها 

مرسح املجتمع املحيل ؛ 4. لتحويل التجربة إىل مادة ]...[ 

االجتامعية  الحياة  مجاالت  بجميع  األداء  دراسات  تعرتف 

كموضوعات ملنظري األداء. 

من  املامرسة  إىل  الالفتة  هذه  االجتامعي  املرسح  يحمل 

خالل الذهاب إىل املستشفيات والسجون ومناطق الحرب 

وإثبات أن األداء نفسه هو طريقة لفهم ما يجري هناك.

يتقارب األداء للعمل املناخي وفن أداء الناشطني واملرسح 

الفنانني  عــدد  فــإن  العاملي،  الصعيد  عىل  االجتامعي. 

بسيًطا  أن يرسد حتى جزًءا  أكرب من  التقدميني/التجريبيني 

عقود  منذ  حررتها،  التي   ،TDR مجلة دافعت  هنا.  منهم 

أنه يف  أعلم  والنشطاء اآلخرين.  الفنانني  عن أعامل هؤالء 

بعض أنحاء العامل، يتم قمع هذا النوع من الفن والنشاط 

لكنني  السجن.  يف  والناشطون  الفنانون  ؛  عليه  والرقابة 

يف  الناشط  واألداء  االجتامعي  املــرسح  أن  أيًضا  أعتقد 

 OBR املدين. يعد عمل املجتمع  النهاية جزء رضوري من 

الفنانني  من  يحىص  ال  عدد  إىل  باإلضافة   -  Thunberg و 

األفالم  وصانعي  األداء  وفناين  املرسح  وصانعي  املرئيني 

أساًسا   - والعلامء  الفيديو  ومصوري  والشعراء  والروائيني 

إمكانات  لديها  مجتمعة،  للجامليات.  الجديد  الرابع  للعامل 

يتحد  أن  هو  املطلوب  والتغيري.  والتعبري  للوعي  هائلة 

األفراد والجامعات والحركات وامليول والفنانني والعلامء يف 

إبداعهم،  إىل  نحتاج  اإليجايب. كفنانني  للتغيري  قوة موحدة 

التظاهر، وباعتبارنا أساتذة، نحتاج إىل  كنشطاء نحتاج إىل 

تعليم العامل الذي نريد أن نتعامل معه.
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سؤال  من؟  إىل  انتسابها  عىل  الناس  وتصارعت  األقاويل  تعددت 

واملشاهدين  النقاد  بل   .. فحسب  هذا  وليس  الفنانني،  أغلب  حري 

إذا  أنه  من  الرغم  عىل  هذا   .. السينوغرافيا   .. سواء  أيضا عىل حد 

للجميع،  األمور  التضحت  وواضح،  ومفرس  دقيق  بشكل  عرفناها 

فيعد  واملحاورات؛  والنقاشات  الخالفات  عن  البعد  كل  وبعدنا 

من  املرسح  خشبة  يحمله  ما  كل  يشمل  مصطلح  السينوغرافيا 

معاين ودالالت وإيحاءات وألوان ومؤثرات وحركات مرئية وأصوات 

وحركة  سينوغرافيا،  املمثل  فحركة  موضوعة،  وأشكال  مسموعة 

املمثل للديكور سينوغرافيا، واملوسيقى واإلضاءة التي يتحرك عليها 

املمثل والديكور ويكتسب فيها قوته وأفعاله سينوغرافيا هي أيضا 

.. مثة عالقات مرتابطة داخل العمل املرسحي الواحد تكسب العرض 

القول بشكل رصيح أنه يف  خصائص سينوغرافية، ومن ثم أستطيع 

طبيعة  من  ملا  العمل؛  ملخرج  السينوغرافيا  تنسب  األحيان  أغلب 

قوي  بشكل  والتحديد  والتحكم  بالتدخل  له  تسمح  التي  عمله 

يضع  أن  إنه ال ميكن  بل  للعمل،  الفنية  العنارص  ورصيح يف جميع 

مهندس الديكور خطته مثال دون االتفاق مع املخرج وأخذ ترصيح 

بالنسبة  األمر  ذلك، وكذلك  فعل  باملوافقة عىل  مبارش ومحدد  منه 

وخصائص  سامت  املخرج  من  يتخذ  امللحن  أن  بل  للموسيقى، 

حاالت عرضه؛ ليتمكن من وضع موسيقاه املناسبة، أما عن اإلضاءة 

للممثل  ملا  ؛  أيضا  باملخرج  وقوي  وثيق  ارتباط  ترتبط  أراها  فأنا 

كذلك،  جسده  وحركة  وجهه  تعابري  تظهر  جيدة  إلنارة  حاجة  من 

باإلضافة إلضاءة الديكور أيضا .

)سلم  عرض  وجدت  العروض  أرى  وأنا  املهرجانات  إحدى  ففي 

طالع للشمس( كان مصمم الديكور قد وضع ألواح خشبية قصرية 

صغرية وأجزاء من أقفاص عىل البانوراما السوداء باإلضافة إىل عصا 

يحملها كل ممثل جسد من خاللها املخرج، سلم وساعة و..، ويف 

عىل  واملخرج  الديكور  مصمم  بني  خالف  هناك  كان  العرض  هذا 

هنا  السينوغرافيا  أنه  نظري  وجهة  ومن   .. السينوغرافيا  نسب 

عىل  هذا  ممثلينه.  خالل  من  عصاه  حرك  الذي  للمخرج  تنسب 

للمرسح  الفني  البيت  أنتجه  الذي  )القاع(  يدعى  عرض  خالف 

ومميز  مبهر  طابع  مابينج  الفيديو  أضفى  حيث  املايض،  العام  يف 

جديدة  زمانية  عالقات  خالله  من  حدد  الذي  الديكور  لخلفيات 

اإللكرتونية  الطريقة  بتلك  إال  تحقيقها  ميكن  ال  أخرى  وعــوامل 

والتي  الديكور  األمر مصمم  بادئ  الذي يضع خططها يف  الفريدة 

من خاللها تكتسب األشياء لونها، أو تلون بشكل آخر رغم كونها 

صيغ  تضيف  فهي  مختلفة،  أشكاال  تكسبها  أو  بالفعل،  ملونة 

جديدة عىل سطوح أجزاء عرضها، وتعطي من خاللها معاين أخرى 

إضافية تتبدل إبان العرض ويصعب تنفيذه مصمم الديكور إال أنه 

ومن  عرضه،  لبانوراما  فاتحة  ألوان  إضفاء  خالل  من  فيها  يشارك 

العمل  يف  يوجد شئ  أنه  نقول  أن  نستطيع  ال  أننا  بالذكر  الجدير 

السينوغرافيا..
نسب قضية   

         نهاد السيد

  

الفنية التي يحددها املخرج ويربزها مصمم اإلضاءة، فهي تساعد 

البؤر  طريق  عن  املرسحي  العمل  داخل  األحداث  عىل  الرتكيز  يف 

الضوئية املسلطة عىل املمثل والتي من خاللها نستطيع نقل الحالة 

النفسية  بالعزلة  للشعور  عليه  اإلضــاءة  برتكيز  للمثل  الداخلية 

الطبيعة  عوامل  إظهار  وكذلك  النفسية،  واضطراباته  الداخلية 

حاالت  وأيضا  والنهار  الليل  تعاقب  مثل  املــرسح،  خشبة  عىل 

والرباكني  كالزالزل  واملكان  بالزمان  الخاصة  املختلفة  االضطرابات 

نراها قد طغت  الحرائق، بل أن اإلضاءة يف األونة األخرية  وكذلك 

األحيان،  أغلب  يف  محلها  تكون حلت  قد  بل  الديكور  عنرص  عىل 

تحمل  والتي  الواحد  املمثل  ذات  املونودراما  عروض  يف  وباألخص 

خصائص العروض التخريبية منها، حيث يستخدم فيها املمثل فقط 

أكسسوارات ديكورية تعينه عىل أداء مهامه الفنية .

هو  املرسحي  فالعمل  مبفرده،  واحد  إىل شخص  منسوب  املرسحي 

عمل جامعي مشرتك يحدد معامله وهويته املؤلف عرب كتابة نصه، 

ويقوم املخرج بوضع أول بنية أساسية لها، ثم يكمل باقي عنارص 

مصمم  ذلك  يف  سيام  وال  املخرج،  إلرشادات  وفقا  تشكيله  العمل 

اإلضاءة الذي يأيت يف النهاية ليحدد ويغري ويربز املواقف والحاالت 

املرسح،  خشبة  عىل  املقدمة  واالستعراضية  والديكورية  التمثيلية 

ذاتية  تكون  فقد  مصادرها،  واختالف  تعدد  من  الرغم  عىل  هذا 

داخلية للموتيفات الديكورية، وقد تكون جانبية، ومنها ما تكون 

يف مصادرها األمامية للمرسح أو الرأسية من فوقه، فاإلضاءة نوع 

الذي يعترب ذو شكل واضح وفعال يف  التشكيل البرصي  أنواع  من 

باقية  مثل  ذلك  يف  مثله  إغفاله،  ميكن  ال  الذي  املرسحية  الحالة 

وتداعياتها  األمور  ملتطلبات  وفقا  تستخدم  التي  األخرى،  العنارص 
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فيه  قالت  مشوق  بعنوان  موضوعها  نرش  املجلة  بدأت 

املوضوع  هي  اإلجابة  وكانت  الفرج؟؟«  روض  يف  »ماذا 

نفسه، وقالت فيها: من خالل جولة يف مسارحه، رأينا أن 

أعاملهم  عن   .. الفرج  روض  مسارح  مديري  إىل  نتحدث 

هذا  يف  بفرقهم  النجاح  استطاعوا  رمبا  ألنهم  وآمالهم، 

منيب،  أفندي  فوزي  األستاذ  مندوبنا مع  تحدث  املوسم! 

هذا  فهل  الشهادات،  إحدى  تحمل  أنك  سمعنا  »س«: 

أحمل  إين  »ج«:  هي؟  فام  صحيحاً  كان  وإذا  صحيح؟ 

شهادتني ال واحدة هام االبتدائية والكفاءة، ومتخرج من 

هو  بالتمثيل  وشغفي  الخديوية،  باملدرسة  الثالثة  السنة 

منذ الصغر حتى إين كنت أقيم حفالت خصوصية لبعض 

»ج«:  املرسح؟  عىل  العمل  بدأت  كيف  »س«:  املدارس. 

عىل  التمثيل  بدأت  إين  هو  املرسح  عىل  عميل  أول  كان 

»قولوا  رواية  يف  به  قمت  دور  وأول  اإلجبسيانة  مرسح 

صافت  أن  وما  الريحاين.  أفندي  نجيب  إدارة  تحت  له« 

هذه  إتقان  إىل  عمدت  واستحساناً  إعجاباً  الجمهور  من 

والتحقت  اإلسكندرية  إىل  انتقلت  ثم  ومن  الشخصية، 

مبرسح  يعمل  كان  أيام  الله  عطا  أفندي  أمني  بجوق 

)٩( الفرج  روض  لمسارح  المجهول  التاريخ 

منيب  فوزي 
الرببري وشخصية 

نوافذ

تشرتي  أنت  هل  »س«:  عنه.  الجواب  من  أعفني  محرج 

هذه الروايات من أمني أفندي صدقي؟ »ج«: نعم. »س«: 

مرسح  يل  يصبح  أن  أميل  »ج«:  الحياة؟  يف  أملك  هو  ما 

ِمليك وابتكر نوعاً جديداً من التمثيل مل يسبق ظهوره.

ويف صيف 1٩27 انتقلت الفرقة إىل كازينو سان أستفانو، 

منيب  فوزي  بطولة  امللك«  »خاتم  مرسحية  ومثلت 

بخمسة  العمومي  الدخول  وكان  منيب  ماري  وزوجته 

ويف  سبتمرب!!  يف  »اإليجارات«  مجلة  نرشت  كام  قروش 

فوزي  فرقة  أن  نواس«  »أبو  مجلة  أخربتنا  نفسه  الشهر 

هذا  وأوضحت  الطيبة«!!  »العرشة  مثلت مرسحية  منيب 

بك  محمد  املرسح  فقيد  مات  فيها:  قالت  مبقدمة،  األمر 

تيمور وترك بعد موته ما ترك من آثار قلمه من روايات 

الشيخ  بعده  ومات  ظهرانينا!  بني  متثل  تزال  ال  خالدة، 

يف  اشرتكا  روايات  عدة  االثنان  تركا  وقد  درويش،  سيد 

رواية  الروايات  هذه  مقدمة  يف  وكان  وتلحينها.  وضعها 

موعد  املايض  الخميس  يوم  كان  ولقد  الطيبة«.  »العرشة 

الفرج  بروض  أستفانو  الرواية يف مرسح سان  متثيل هذه 

فوزي  األستاذ  وقام  تيمور،  املرسح  فقيد  لذكرى  إحياء 

يف  أمكث  ومل  خاصة،  فرقة  ألفت  ثم  ومن  »كونكورديا« 

الفرقتني أكرث من شهرين. »س«: ما رأيك يف مسارح روض 

أرق  األيام  هذه  يف  الفرج  روض  مسارح  »ج«:  الفرج؟ 

بكثري من ذي قبل حتى إنني أستطيع أن أقول لك إنه رمبا 

تطهرت  قد  الفرج  روض  سمعة  كانت  املقبل  الصيف  يف 

متاماً مام يشينه. »س«: ما الذي تنوي عمله بفرقتك فصل 

أمني  مع  لالتفاق  مثينة  فرصة  يل  ُأتيحت  »ج«:  الشتاء؟ 

الروايات  يقدم  فهو  العمل  يف  معاً  اشرتكنا  أفندي صدقي 

وأنا أقدم الفرقة، وإذا مل نتفق سأعمل لحسايب الخاص يف 

العريب.  التمثيل  التمثيل أو دار  مرسح سمرياميس أو دار 

سبع  عندي  »ج«:  جديدة؟  روايات  عندك  هل  »س«: 

روايات بعضها من تأليفي والبعض اآلخر من تأليف أمني 

الشنطة،  يف  عثامن  هي:  الروايات  وهذه  صدقي،  أفندي 

اختيار  تحت  والباقني  لطوخ!   3 ومطلوب  من؟،  واحرتس 

أسامء لهم. »س«: ما هو أملك يف املستقبل؟ »ج«: عزمت 

عىل االشتغال يف فصل الشتاء يف مرسح ال أستطيع تبينه 

اآلن، وهو كائن يف شارع عامد الدين. »س«: ما رأيك يف 

املمثلني واملمثالت بصفة خاصة؟ »ج«: هذا سؤال  أخالق 

»فوزي  مقابلة  في  سّباقة  نواس«  »أبو  مجلة  كانت 
فوزي  أن  يعين  مما  معه!  صحفي  حوار  وإجراء  منيب« 
وحسب  الفرج!!  روض  في  الالمعة  النجوم  من  أصبح  منيب 
وثائق  من  يدي  بني  لما  وفقًا   – معلومات  من  لدي  ما 
مع  مجلة  أو  صحيفة  أية  أجرته  حوارًا  أجد  لم   – ومقاالت 
الحوار  هذا  إال  قبل  من  الفرج  روض  فرق  أصحاب  أحد 
!!1926 أغسطس  في  المنشور 

الله عطا  أمني 
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30 نوافذ

الطبيعي  بشكله  فظهر  عرنوس«  بك  »حسن  بدور  منيب 

فؤاد  األستاذ  النابغة  قام  وكذلك  وأبدع.  متثيله  يف  وأجاد 

فمأل  »حزمبل«  بدور  األوىل  الفرقة  ممثل  شفيق  أفندي 

أفندي  حسن  الوايل  بدور  وقام  قيام.  خري  به  وقام  دوره 

بعيد،  زمن  منذ  الجمهور  يعشقها  شخصية  فأظهر  راشد 

انفعالهم  حالة  يف  األتراك  من  الوالة  شخصية  وهي 

وكربيائهم. وقام محمد أفندي صادق مدير املرسح بدور 

عىل  االتقان.  من  حقه  يعطي  كيف  فعرف  بابا«  »حاج 

الرواية  هذه  نجاح  سبب  يف  العوامل  أكرث  قارنا  إذا  أننا 

الفرقة، علمنا  الذي أخرجته  الفخم،  وظهورها يف مظهرها 

وهي  النجاح،  هذا  يف  الفضل  منيب«  »ماري  للسيدة  أن 

التي قامت بدور »ست الدار« فأبدعت وأجادت. وكذلك 

»نزهة«.  دور  يف  صادق  فهيمة  النشيطة  املمثلة  أجادت 

لوال  باهراً  نجاحاً  الرواية  هذه  نجحت  فقد  وباالختصار 

بعض الهنات الصغرية التي تزول مع مرور األيام.

شخصية الرببري

كام قلت سابقاً إن فوزي منيب هو أهم منافس يف تاريخ 

الرببري،  شخصية  متثيل  يف  الكسار  لعيل  املرصي  املرسح 

وقلدوا  الشخصية  مثلوا  كثريين  ممثلني  هناك  أن  رغم 

وفناً  شأناً  وأقل  مقلدين  كانوا  جميعاً  ولكنهم  الكسار، 

اتضح  األمر  منيب!! هذا  فوزي  إال   .. الكسار  وشهرة من 

فوزي  مثل  أن  بعد  أي   ،1٩28 عام  من  ابتداء  للجميع 

ال  لذلك  فيها!  ونجح  عديدة،  سنوات  الرببري  شخصية 

نتعجب عندما نجد مجلة »النيل املصور« تنرش كلمة عن 

فوزي منيب يف بداية الصيف ملوسم 1٩28 بروض الفرج، 

قالت فيها:

إىل  العادية  للشخصية  منيب  فوزي  استبدال  كان  ما 

»عيل  يتوهم  كام  مبكان،  الصعوبة  من  الرببري  شخصية 

الكسار« بأنها أصبحت وقفاً عليه دون سواه، وأن ال أحد 

يستطيع أن يربز هذا النوع من التمثيل! عىل أن أي كائن 

لديه االستعداد والقوة التقليدية ال يجاريه فقط بل ميتاز 

تلك  استعار  قد  منيب«  »فوزي  ترى  أنت  وها  فيها.  عنه 

عيل  عن  فامتاز  الروايات،  متثيل  عىل  وأقدم  الشخصية، 

العملية  حياته  من  انتقل  أن  يوم  من  الذي قىض  الكسار 

الشاقة إىل التمثيل الكوميدي من زهاء عرشة أعوام! وها 

هو فوزي يعمل عىل رأس فرقته يف روض الفرج قانعاً به 

يدري  ومن  رواياته.  مشاهدة  عىل  الناس  بإقبال  مرتضياً 

فقد ال يقدم املوسم املقبل حتى يكون فوزي منيب عىل 

هذا  يف  الكسار  ملنافسة  الدين  عامد  يف  تعمل  فرقة  رأس 

النوع من التمثيل!!

هذه الكلمة الجريئة غري املسبوقة، من املؤكد أنها ُنرشت 

الرببري،  شخصية  متثيل  يف  منيب  فوزي  تألق  بسبب 

ومتثيل مرسحيات عيل الكسار نفسها!! وهذا األمر أشارت 

»الكسار  عنوانها  كلمة  يف  »الصباح«  مجلة  رسيعاً  إليه 

وفوزي منيب«: قالت فيها: »ذهب عيل الكسار مع جميع 

األنفار الذين تتكون منهم فرقته إىل روض الفرج، وهجم 

عىل تياترو فوزي أفندي منيب هناك، ودخل إىل املرسح 

كانت متثل  التي  الرواية  فجأة مع هؤالء، واختطف أصل 

عىل  أخرجها  الذي  وهو  روايته،  أنها  بدعوى  امُللقن  من 

مرسحه، فال يصح لفرقة أخرى أن متثلها .... إلخ

النصوص املرسحية

فرقة  كانت  منيب  فوزي  فرقة  أن  لنا  يتضح  سبق  مام 

مختلفة عن أية فرقة أخرى من فرق مسارح روض الفرج! 

متثيل  يف  للكسار  قوياً  منافساً  كان  بأنه  قناعة  ولدينا  بل 

كان  منيب  فوزي  أن  علمنا  أننا  كام  الرببري.  شخصية 

حتى  ولكننا  يحّورها!!  أو  يقتبسها  أو  مرسحياته  يؤلف 

املرسحيات،  نجد صحيفة نرشت موضوعات هذه  مل  اآلن 

هذه  نصوص  أصول  عن  بحثت  أو  أحداثها،  لنا  روت  أو 

أو  منيب  فوزي  ألفها  مرسحيات  أية  لنعرف  املرسحيات 

عىل  لنا  لتجيب  الوثائق  تظهر  هنا  حّورها!!  أو  اقتبسها 

نعرف  أن  دون  تقريباً  الزمان  من  قرن  عليها  مّر  أسئلة 

أجوبتها إال اليوم!! هذه الوثائق تتعلق بالتقارير الرقابية، 

وأغلبها كان يف سنة 1٩2٩.

تأليف  من  وهي  للجاي«  قول  رايح  »يا  مبرسحية  ولنبدأ 

الفرج  روض  منيب يف  فوزي  فرقة  وعرضتها  أمني صدقي 

عنها  تقريراً  كتب  »فرنسيس«  والرقيب   .1٩2٩ صيف  يف 

العريب«،  التمثيل  »دار  يف  قبل  من  ُمثلت  إنها  فيه  أبان 

وأنه اطلع عليها، ووجدها الرواية نفسها السابق الرتخيص 

من  مينع  ما  فيها  وليس  صدقي،  أفندي  أمني  لحرضة  بها 

الدولة«  وكوع  الدولة،  »ضبع  كلامت  بعد حذف  التمثيل 

»الجاللة«  كلمة  بتغري  وطالب  األسامء،  هذه  آخر  إىل 

بكلمة »سمو« أو خالفها.

وهو:  املرسحية،  ملخص  به  تقرير  الوثائق  ضمن  ويوجد 

قادم  كل  من  والغادي  الرايح  يرتاده  خان  »غزال صاحب 

– وله ابنة أخ اسمها بدر البدور – خصتها الطبيعة بيشء 

للجاي  قول  رايح  يا  لمسرحية  الرقيب  تقرير 

1٩٢٧ أستفانو  سان  في  منيب  فوزي  إعالن 
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تبيع  التجارة  تعتاش من  الروعة والجامل، وهي  كثري من 

وتهبط  الخان.  زائري  من  حسن  حبها  يف  وقع   – الزهور 

ويسعى  ويخطبها   – التنكر  زي  يف  نور  األمرية  املدينة 

تصطنع  »سوسنته«  ولكن   – زياد  األمري  منها  للتزوج 

من  وهي  »نور«،  األمرية  الختطاف  حيلة  وتدبر  مؤامرة 

الزواج. ويف  بذلك دون  لتحول  بها  والهرب  أعدائها –  ألد 

»الفصل الثاين« ُتجرب األمرية نور بعد اختطافها عىل توقيع 

معاهدة بالتنازل عن ثالثة حصون، وبعد ذلك يراها األمري 

املعاهدة  فيسلمها  عليه  تتجنى  وهي  فيحبها  »شقلباظ« 

هو  لها  يتنازل  أن  منه  تطلب  ولكنها  وحدها  تقبلها  وال 

السالح،  من  جيشه  ويجرد  بالده،  من  حصون  ثالثة  عن 

له  وتظهر  فتعرفه  متنكراً  زياد  األمري  يحرض  ذلك  وبعد 

الثالث« يصدر رشاب حكمه  الحب واملودة. ويف »الفصل 

عىل »حسن املرصي« باإلعدام شنقاً ويكون حسن متنكراً 

باإلعدام  مضت  سنة  من  عليه  حكم  قد  وهو  أمري  بزي 

شنقاً، ولكنه فّر هارباً متنكراً، ويخريونه إما أن يتزوج من 

و»نور«  امرأته،  له  يتخري  أن  وإما  الدجى«  »نور  األمرية 

زياد  واألمري  زياد،  األمري  من  التزوج  يف  ترغب  هذه 

يرغب يف التزوج من بدر معتقداً أنها األمرية نور الدجى، 

بالعبارات  والرواية طافحة  التفهم.  الزواج مع سوء  ويتم 

لفظ  كل  يغري  أن  وأرى  والتعريض  بالفخر  مألى  الشائنة 

»جاللة« أو »أمري« بغريهام يف كل موقف منعاً للتعرض أو 

التأويل: أما ما يجب حذفه ففي كل صفحة من صفحات 

الرواية! وما أرى ما مينع متثيلها بعد الحذف واإلبدال.

رقابياً  تقريراً  لها  فوجدت  الغفلة«  »عريس  مرسحية  أما 

ُيشري إىل أنها من تأليف فوزي منيب وال يؤكد األمر، رغم 

تقريره:  يف  الرقيب  عنها  وقال  الفرج!!  روض  يف  متثيلها 

إنجليزياً  شاباً  أحبت  فتاة  أن  يف  تتلخص  بريئة  فكاهة 

عم  ابن  لها  وكان  والديها،  من  ليطلبها  مرص  إىل  وجاء 

من  االرتباك  يصيبه  حتى  أمامها  يقف  يكاد  ال  خجول 

أبوها  له  قال  أبيها  من  يدها  طلب  فلام  لها،  حبه  شدة 

ذلك  من  فتحصل  املوضوع  هذا  يف  بنفسه  يستشريها  إن 

األثناء  الفتاة. يف هذا  ترفضه  بأن  تنتهي  مواقف مضحكة 

حذفت  وقد  به.  زواجها  ويتم  اإلنكليزي  حبيبها  يدخل 

الُجمل املؤرش عليها يف الصفحات 18، 22، 27، 28 وفيام 

عدا ذلك فهي خالية من كل محظور.

قبل  من  علينا  مرّت  فقد  زفتى«  »إمرباطور  مرسحية  أما 

وجدنا  ذلك  ورغم   .1٩24 عام  الكسار  عيل  مّثلها  عندما 

الرتخيص  عىل  ويحصل  الرقابة  إىل  يقدمها  منيب  فوزي 

تقريره  يف  والرقيب   !1٩2٩ عام  الفرج  روض  يف  بتمثيلها 

بها،  الرتخيص  سبق  املرسحية  أن  أو  املؤلف  إىل  يرش  مل 

مدير  العزة  صاحب  اآليت: حرضة  تقريره  يف  قاله  ما  وكل 

تتلخص  وهي  زفتى«  »إمرباطور  رواية  قرأت  املطبوعات، 

رجل  عىل  ينعم  إمرباطور  األول«  »الفصل  يأيت:  ما  يف 

ولكن  كوكب،  األمرية  أخته  من  بزواجه  »قدور«  اسمه 

هذه األمرية ترشف عىل الغرق لوال أن صياداً اسمه »عبد 

ومتنحه  كلمة  فترسه   – وينجيها  بيدها  يأخذ  الحفيظ« 

يبحث  أنه  ويوهمه  الحفيظ  عبد  قدور  ويقابل   – خامتاً 

ويستطيع  الهالك  من  األمرية  خلص  الذي  الرجل  عن 

األمرية  قالتها  التي  الكلمة  منه  يعرف  أن  الحيلة  بهذه 

له:  قالت  أنها  بساطة  بكل  الحفيظ  عبد  له  فيقول   – له 

احفظ هذا الرس. ويف »الفصل الثاين« ُيوهم عثامن فينتهز 

 – نائم  وهو  بتتويجه  ويأمر  الفرصة  هذه  اإلمرباطور 

ويستيقظ عثامن فإذا الحال غري الحال – فيبسط يده يف 

باملال. ويخرب  الصيادين  باإلنعام عىل  الدولة ويأمر  خزانة 

الصياد عبد  الغرق هو  نّجاها من  الذي  عثامن األمرية أن 

إىل  عثامن  يعود  الثالث«  »الفصل  ويف  قدور.  ال  الحفيظ 

ويعود  واللذة  السعادة  لتعاوده  األوىل  اللذيذة  أحالمه 

الخاتم  إليها  ويرد  كوكب  أمام  جاثياً  فيخر  الحفيظ  عبد 

بأنه رجل مدقع  الذي منحته إياه ساعة النجاة – معتذراً 

بأن  فتجيبه  هي  أما   – أمرية  إىل  يصل  أن  له  يحق  وال 

السعادة  وأن  الزواج  من  مينع  ال  وأنه  معيبة  ليس  الفقر 

ليست يف املال وأنها إمنا تريد أن تتزوج من إنسان كامل 

بالجالء عن  فاضل – ويفضح عثامن حكاية قدور ويأمره 

البالد ويصدر اإلمرباطور عفواً عن عثامن ويسأله ما يريد 

فيطلب إليه أمراً بزواج كوكب من عبد الحفيظ وغندورة 

منه هو، وهي أخت عبد الحفيظ. وما أرى ما مينع متثيلها 

بعد حذف العبارات املحذوفة.

نوافذ

زفىت  أمرباطور  لمسرحية  الرقيب  تقرير 


